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Konsekvensutredning av enkeltområder 
Vedlegg til planbeskrivelsen, kommuneplanens arealdel for Marker 2020-2032 

Innledning 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-2 (Planbeskrivelse og konsekvensutredning), annet ledd, 
skal det i planbeskrivelsen til kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, gis en særskilt vurdering og 
beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. 

Etter konsekvensutredningsforskriftens § 6 skal kommuneplanens arealdel alltid behandles etter 
forskriften, når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II. 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på 
hvilke vilkår, planer kan gjennomføres.  

Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn av nye 
utbyggingsområder eller vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder. Omfang og nivå 
på utredning av enkeltområder må tilpasses områdets størrelse, utbyggingens omfang og antatte 
konfliktgrad. Det skal også gis en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene for 
miljø og samfunn. Der planen kun inneholder strategier for fremtidig arealbruk, skal det gis en 
vurdering av hvordan disse vil påvirke miljø og samfunn. 

Det skal i konsekvensutredningen av arealdelen redegjøres for hvilke forhold som skal avklares og 
belyses nærmere i tilknytning til senere regulering av områdene, jf. plan- og bygningsloven § 11-9 
nr. 8. 

Metode 
Analysen av hvert område/tiltak omfatter en kort presentasjon av faktagrunnlag med kartfesting 
av det aktuelle nye tiltaket, samt en kort beskrivelse basert på forslagsstillers materiale/ ønsker. 
Deretter vurderes konsekvensene av en mulig arealdisponering for de ulike temaene, spesielt 
vurdert opp mot den nylig vedtatte samfunnsdelens føringer.  

I vurderingen av konsekvenser benyttes en tredelt skala illustrert med +, 0 og – med tilhørende 
farger grønt, gult og rødt. 

+ ingen/ positiv konsekvens 
0 liten/ mindre vesentlig konsekvens 
- Negativ/ vesentlig konsekvens 

 

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel skal så langt som mulig basere 
verdivurderingene på kjent kunnskap. Datasett fra Miljødirektoratets naturbase, kommunens 
kartleggingsarbeid av ulike tema, samt temakartlegging i forbindelse med utarbeiding av 
Fylkesplanen for Østfold mot 2050 er hovedkilder for denne konsekvensutredningen. De ulike 
faggrupper i kommuneadministrasjonen har bidratt med lokalkunnskap i områdene. Det kan 
forekomme mangler og usikkerhetsmomenter i datagrunnlaget. 
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Grunnlagsmaterialet er ikke uttømmende for alle tema som kan gi konsekvenser som følge av 
arealdisponeringen, men det er vurdert som dekkende for hva som er beslutningsrelevant på 
kommuneplan-nivå. Sentralt i forhold til relevans for kommuneplanens arealdel er spørsmålet om 
et utbyggingsområde bør inngå i kommuneplanen eller ikke, eventuelt under hvilke forutsetninger.  

Av listen under fremgår hvilke tema som er konsekvensutredet for hvert enkeltområde.  

Konsekvenser av nye områder er vurdert i forhold til følgende tema: 

• Rekreasjon, friluftsliv og grønnstruktur 
• Natur- og landskapsverdier, biologisk mangfold, vernede områder 
• Vassdrag og vannområder 
• Landbruk: Dyrket mark og skogbruk 
• Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
• Støy og forurensning 
• Fareområder samfunnssikkerhet og beredskap: Ras/ skred, flom, høyspenningsanlegg, 

brann-/ eksplosjonsfare, skytebane 
• Tilgjengelighet til transportsystemet (hovedveier, kollektivtransport, gang-

/sykkelveier) ATP-prinsippene. Teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp og nett-tilgang). 
• Sosial infrastruktur (barnehage, barneskole, idrettsanlegg, lokalt service-tilbud), 

oppvekstvilkår og folkehelse 
• Vedtatt samfunnsdel; Føringer og hensyn, arealstrategi 

 

Datagrunnlag og kriterier 
Det er viktig at vurderingen av hvert arealinnspill sees i sammenheng med nedenstående matrise, 
da det er denne som setter kriteriene for hvordan de ulike temaene er vektet og vurdert på i de 
påfølgende sidene. 

 

TEMA 
Datagrunnlag/ kilde 

+ Ingen/ positiv 
konsekvens  

0 Liten/mindre 
vesentlig konsekvens 

- Negativ/ vesentlig 
konsekvens 

REKREASJON, 
FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR  
• Lokalt viktige 

områder 
• Fylkesplan Østfold 

mot 2050: Temakart 
regionalt viktige 
natur- og 
friluftsområder 

• Sikrede/ båndlagte 
områder 

Berører verken 
nasjonale, regionale 
eller lokale viktige 
eller verdifulle 
rekreasjonsområder, 
friluftsområder, 
turterreng, turdrag 
eller stier/ lysløyper. 

Berører i noen grad 
nasjonale, regionale 
eller lokale viktige 
eller verdifulle 
rekreasjonsområder, 
friluftsområder, 
turterreng, turdrag 
eller stier/ lysløyper. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Berører i vesentlig 
grad nasjonale, 
regionale eller lokale 
viktige eller verdifulle 
rekreasjonsområder, 
friluftsområder, 
turterreng, turdrag 
eller stier/ lysløyper. 
Avbøtende tiltak vil få 
liten/ ingen effekt. 

NATUR- OG 
LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK 
MANGFOLD 

Berører ikke viktige 
eller vernede/sikrede 
naturområder, 
utvalgte naturtyper 
etter forskrift om 

Berører i noen grad 
viktige eller vernede/ 
sikrede naturområder, 
utvalgte naturtyper 
etter forskrift om 

Berører i vesentlig 
grad viktige eller 
vernede/ sikrede 
naturområder, 
utvalgte naturtyper 
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• Vernede eller sikrede 
områder 

• Forskrift om utvalgte 
naturtyper etter 
naturmangfoldloven 

• Miljødirektoratets 
naturbase 

utvalgte naturtyper 
etter naturmangfold-
loven, eller 
rødlistearter eller 
arter av stor eller 
særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse i 
naturbasen. 

utvalgte naturtyper 
etter naturmangfold-
loven, eller 
rødlistearter eller 
arter av stor eller 
særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse i 
naturbasen. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

etter forskrift om 
utvalgte naturtyper 
etter naturmangfold-
loven, eller 
rødlistearter eller 
arter av stor eller 
særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse i 
naturbasen.  
Avbøtende tiltak vil få 
liten/ ingen effekt. 

VANN OG VASSDRAG 
• Verneplan I for 

vassdrag 6.april 1973 
• RPR Vernede 

vassdrag 10.11.1994 

Berører ikke vernet 
vassdrag. 

Berører vernet 
vassdrag i noen grad. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Berører vernet 
vassdrag i vesentlig 
grad. 
Avbøtende tiltak vil få 
liten/ ingen effekt. 

LANDBRUK 
• Dyrket mark 
• Skog 

Berører ikke dyrket 
mark. Ingen vesentlig 
betydning for 
skogbruket. 

Berører dyrket mark 
eller skogbruksdrift i 
noen grad. 
 

Berører dyrket mark/ 
jordvern eller 
skogbruksdrift i 
vesentlig grad. 

KULTURMINNER/ -
MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 
• Miljødirektoratets 

base for helhetlige 
kulturlandskap. 

• Fylkeskonservatorens 
registreringer av 
fornminner eller 
SEFRAK-registrerte 
bygninger 

• Lokale registreringer 

Berører ikke 
registrerte fornminner 
eller vernede eller 
fredete bygninger 
eller miljø.  
Berører ikke i 
vesentlig grad viktige 
kulturmiljø eller 
kulturlandskap. 

Berører vernede eller 
fredete bygninger 
eller miljø, eller 
registrerte fornminner 
i noen/ liten grad. 
Berører viktige 
kulturmiljø eller 
kulturlandskap i noen 
grad.  
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Berører vernede eller 
fredete bygninger 
eller miljø, registrerte 
fornminner eller 
viktige kulturmiljø 
eller kulturlandskap i 
vesentlig grad.  
Avbøtende tiltak vil få 
liten/ ingen effekt. 

STØY OG 
FORURENSNING 
• Støy fra hovedveg, 

virksomhet eller 
skytebane 

• Luftforurensning fra 
virksomhet 

• Forurenset grunn 

Området er ikke utsatt 
for forurensning. 

Området er i noen 
grad utsatt for 
forurensning. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Området er i vesentlig 
grad utsatt for 
forurensning. 
Avbøtende tiltak vil ha 
liten/ ingen effekt. 

SAMFUNNSSIKKERHET 
OG BEREDSKAP 
FAREOMRÅDER 
• Ras/ skred 
• Flom 
• høyspenningsanlegg 
• brann-/ 

eksplosjonsfare 
• skytebane 

Området berøres ikke 
av fareområder. 

Området influeres i 
noen grad av 
fareområder. 
Avbøtende tiltak er 
mulig å iverksette. 

Området influeres i 
vesentlig grad av 
fareområder. 
Avbøtende tiltak vil ha 
begrenset/ liten 
effekt. 
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TILGJENGELIGHET OG 
ATP-PRINSIPPER 
 

Området har god 
tilgjengelighet og 
infrastruktur. 
Etter forholdene 
akseptabel kollektiv-
dekning, og trafikk-
sikker tilkomst for 
gående og syklende. 

Området har 
akseptabel 
tilgjengelighet, og kan 
uten for store 
kostnader tilknyttes 
eksisterende 
infrastruktur. 

Området har dårlig 
tilgjengelighet, og 
mangler nærhet til 
eksisterende 
infrastruktur. 

SOSIAL 
INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG 
FOLKEHELSE 

Området har rimelig 
nærhet til barnehage, 
barneskole, og et 
enkelt lokalt service-
tilbud. 

Området har 
akseptabel nærhet til 
barneskole, og 
friluftsområder. 

Området mangler 
nærhet til barnehage, 
barneskole, og et 
enkelt lokalt service-
tilbud. 

SAMFUNNSDELEN 
• Arealstrategi 
• Føringer 

Området/ tiltaket er i 
tråd med 
samfunnsdelens 
arealstrategi og 
føringer. 

Området/ tiltaket er 
til en viss grad i 
samsvar med 
samfunnsdelens 
arealstrategi og 
føringer. 
Forutsetninger/ tiltak 
for måloppnåelse på 
sikt er til stede. 

Området/ tiltaket er 
ikke i samsvar med 
samfunnsdelens 
arealstrategi og 
føringer. 
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Innspillene 
Det har kommet inn 18 forslag i forbindelse med rulleringen av arealdelen i Marker.  

Private innspill: 

1. Rune Strøm: Del av 77/4-5. Ny campingplass Sleviken. 
2. Bjørn og Rune Lia: 2 eksisterende hytte-tomter, 33/4 og 33/5. 
3. Olav Klund: Del av 20/3. Felt med spredt bebyggelse på Klund. 
4. Per Kristian Låche og Brita Sofie Furuseth: Fortetting av hytteområdene H9 og H10. 
5. Trine Anker-Rasch og Per Roskifte: Hyttefelt Øiestad, del av 109/1. 
6. Hans Petter og Gro Haneborg: To forslag: a) Nytt boligfelt ved Nordre Fort, del av 86/1, 2, 3, 

4, 5, 6 og 8 Lie Gård, og b) Nytt boligfelt Lihammeren Syd-vest, del av 86/1-6 og 8 Lie Gård 
7. Hans Martin Henningsmoen: Nytt hyttefelt Hasledal, 120/ 1 og 11. 
8. Marius L. Sandli-Ødegaard: Nytt boligfelt Mosebyneset (nordlig utvidelse – trinn 2). 
9. Anne Helen og Thor Amund Halvorsrud: Nye hyttefelt: Vesle Grimsfjell og Vesle 

Klevtjernåsen. 
10. Gabriel Grini Krog: Nytt boligfelt ved Solbergkrysset, Jåvallmoen. 
11. Ole Petter og Petter Asbjørn Aarnæs: Utvidelse hyttefelt, Djupedal Nordre. 
12. Erland Vikeby: Utvidelse hyttefelt H3, Kåtorp. 
13. Harald Westgård, Masseuttak Fløvik, 11/6, 9 og 13. 
14. Gjermund Øistad: 2 innspill: a) Nytt grustak Kirkeby, 110/1, og b) Hyttefelt Gjøngerud, 

110/2. 
15. Anne og Tor Harald Rørvik: Utvidelse av Rørvik Camping C4, 118/32, og hyttefelt. 
16. Bård Vassbotn: Nytt boligfelt, Orderud Østre, 8/25 (Øko-grend). 
17. Jens Gunneng: Den økologiske kolonihage på Otteid, 128/2. 
18. Morten Jaavall: Ønsker utvidelse av campingplassen på Joval. 

I tillegg til dette har planutvalget bedt rådmannen og hans fagstab vurdere alternativer for 
utvidelse av Sletta industri-felt, siden det er forventet at ledige områder snart vil være sluttsolgt. 
Kommunen har også arbeidet med en utvidelse av Krogstadfeltet (reguleringsforslag) nord for Ørje 
sentrum.  
Dette er lagt inn som område nr. 19 og nr. 20. 

Rådmannen og kommunens fagadministrasjon har foretatt en vurdering av forslag og innspill, 
spesielt opp mot nylig vedtatt samfunnsdel for Marker.  

Samlet vurdering fremkommer nederst på hvert vurderings-skjema for hvert enkelt område. 

Her er det også i henhold til lovens krav redegjort for hvilke forhold som skal avklares og belyses 
nærmere i tilknytning til senere regulering av områdene. I kommuneplanens arealdels utfyllende 
bestemmelser er det et ufravikelig krav at alle nye utbyggingsområder må reguleres før utbygging 
kan skje. 
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Område nr.1: Campingplass Sleviken, 77/4-5, FTN-1 
Dagens formål LNF, 100m-belte langs vassdrag 
Foreslått formål Fritids- og turistformål 
Områdets areal 76 mål 
Forslagsstiller Tove og Rune Strøm 
 

 
Kart over området – forslaget markert blå-lilla 

 

 
Oversiktskart – forslaget vist med rød skravur 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
• Kan utbygges etappevis, i første omgang området sør på tangen og vest mot sjøen. 
• Kan være god plass for minst 150 vogner, samt noen campinghytter spesielt for fisketurister. 
• Det planlegges hus med sanitæranlegg og resepsjon/ kiosk. 
• Plasser skal ha tilkobling til strøm. 
• Renseanlegg etableres. 

 
TEMA konsekvens Kommentar 
REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

0 Området ligger ved Øymarksjøen og 100m-beltet 
langs vassdraget. Ved sin beliggenhet vil 
campingplassen bli sterkt eksponert mot 
vassdraget. Det er få tilgjengelige områder for 
rasting langs vestsiden av vassdraget. Nebben mot 
syd er et av få tilgjengelige områder for 
allmennheten som ikke bør bygges ned. 
Dersom man skal gå videre med forslaget, bør 
arealet nærmest vassdraget skal nedbygges, og 
avsettes som friareal. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Naturbasen viser to funn av Griseblad (NT) i 
området. Nærmere kartlegging gjennomføres før 
regulering. 

VANN OG VASSDRAG 
 

0 Etter rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag (Haldenvassdraget inngår i Verneplan I fra 
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1973, der formålet var å verne vassdraget i forhold 
til kraftutbygging) skal vurderingene gjøres av 
kommunen gjennom kommuneplanens arealdel. I 
forhold til retningslinjenes pkt 3a (inngrep som kan 
redusere verdien for landskapsbilde, naturvern, 
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø) kan 
anføres at landskapsbildet lokalt vil påvirkes 
betydelig, samtidig som mulighetene for aktivt 
friluftsliv vil øke betraktelig – altså en 
interessekonflikt her. 
I forhold til pkt.3c (sikre og utvikle friluftlivsverdien, 
særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner) 
kan anføres at friluftlivsverdien økes betydelig, men 
ikke i forhold til en lokal befolkningskonsentrasjon. 
I forhold til pkt. 3e (sikre de vassdragsnære 
områdenes verdi for landbruk mot nedbygging der 
disse interessene var en del av grunnlaget for 
vernevedtaket) kan anføres at grunnlaget for 
vernevedtaket var vern mot kraftutbygging og ikke 
vern av dyrket mark. Samtidig er det et eget mål i 
samfunnsdelen å unngå nedbygging av dyrket mark, 
selv om dette i visse og grunngitte tilfeller kan 
gjøres. 
I dette tilfellet blir det en interesse-avveining 
mellom vern og ønske om utvikling av vassdraget 
innenfor turist-næringen. 
Skal tiltaket gjennomføres, må det forutsettes at 
det i reguleringsplanen tas tilbørlige hensyn i 
forhold til eksponeringen mot vassdraget. Det vil i 
praksis være umulig å gjøre campingplassen 
«usynlig» med skjermbelter og lignende, så isteden 
må det forutsettes kvalitet, og bevisst planlegging – 
også i forhold til bryggeanlegg og badestrand som 
vil komme som en naturlig del av en campingplass 
med slik beliggenhet. 

LANDBRUK 0 Berører landbruksinteresser. Annet utbyggingstrinn 
vil berøre ca. 37 mål dyrkbar mark. Dette er ikke i 
tråd med samfunnsdelens 0-visjon for nedbygging 
av matjord utenfor Ørje sentrum. Eventuelt kan 
man i så måte innskrenke planen/ området til de 40 
målene som ikke er dyrkbar mark.  

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø.  
Berører ikke viktige kulturmiljø eller kulturlandskap.  
Eventuelle nærmere undersøkelse kan 
gjennomføres på reguleringsnivå. 

STØY OG FORURENSNING 
 

0 Området er ikke utsatt for forurensning. Biltrafikken 
på Damholtveien er såpass begrenset at det ikke 
utgjør noen støymessig utfordring i forhold til 
campingturistene/ -gjestene. Støyvarselkartet viser 
også dette. 
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Tiltaket vil medføre noe mer trafikk på vei og vann. 
Utslipp må håndteres på forsvarlig måte, og må 
sikres med bestemmelser i reguleringsplan. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 Områdene nærmest vassdraget/ strandsonen vil 
være flomutsatt. Det forutsettes at reguleringsplan 
utreder dette nærmere, og fastsetter laveste høyde 
det er tillatt med bygninger og oppstillingsplasser, i 
forhold til flomnivå i vassdraget. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 0 Området har god tilgjengelighet med bil, siden det 
ligger i nærheten av krysset mellom Rakkestadveien 
(124) og Damholtveien (843). 
Det ligger heller ikke så langt unna lokalsenteret 
Strømsfoss i nabokommunen Aremark. 
 
Det foreligger ikke plan for utbygging av trykkavløp i 
området som vil kunne inkludere dette området. 
Det vil bli stilt krav om tilkobling/ rensing av 
avløpsvann i reguleringsplan som må utarbeides før 
videre utbygging. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Folkehelsen påvirkes på en positiv måte, da tiltaket 
vil medføre rekreasjon og friluftsliv. 

SAMFUNNSDELEN 
 

0 Tiltaket bygger opp under samfunnsdelens 
intensjoner om å utnytte vassdragets attraktivitet i 
forhold til turismeutvikling. I samfunnsdelen heter 
det at man i arealdelen skal definere konkrete 
områder som åpnes for bruk, og områder der en må 
være mer restriktiv. Man kan være liberal med 
områder som allerede har bebyggelse/ tiltak, men 
mer restriktiv i uberørte områder. 
I Slevikbukta ligger det allerede hytter, og 
områdene videre sydover (i Aremark) er allerede 
preget av hyttefelt-messig utbygging. Denne syd-
vestlige delen av Øymarksjøen oppfattes ikke som 
urørt, men dette preget vil utvides nordover ved 
etablering av campingplassen. 
Imidlertid må det vises særlig aktsomhet i forhold til 
utslipp, samt sikres arealer for rasteplass for 
allmennheten. 
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Samlet vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslaget gir en utfordring i å avveie hensynet til vern av randsonene langs vassdraget mot 
utbygging, satt opp mot ønsket om utvikling av turisme og friluftsliv langs og i vassdraget. 
Utvikling og aktiv bruk av vassdraget står sentralt i kommunens strategi og satsingsområde, 
og økt friluftsliv både på land og i vassdrag (jakt, fiske, og rekreasjon på vann og i skog og 
mark) står sentralt i folkehelse-satsingen. Også i forhold til kommunens strategier i forhold 
til omdømmebygging og attraktivitet/ tilbud. 
Samtidig må dette ikke få for store konsekvenser for naturopplevelsen og vern av 
landskapsbildet. 
 
Etter RPR for vernede vassdrag pkt.4 anbefales kommunen i arealdelen også å inndele 
selve vassdraget (vannflaten) i 3 klasser:  
Klasse 1 er vannområder der friluftslivet er fremherskende, og det på land finnes 
bebyggelse, hytter, boliger etc. 
Klasse 2 er en blanding av hensyn til friluftsliv og vern, i områder med spredt bebyggelse, 
landbruk etc. 
Klasse 3 er strengest og gjelder områder som ikke er berørt av moderne menneskelig 
aktivitet, og er verneområder der man ikke bør tillate inngrep eller bygging i det hele tatt. 
 
I arealdelen er denne sydlige delen av Øymarksjøen (både i Marker og Aremark) avsatt som 
klasse 1, siden det (spesielt i Aremarkdelen) ligger mange hytter – tilsvarende som for 
Vestre Otteidvika. Nord for dette går Øymarksjøen over i klasse 2.  
 
Kommunen står her overfor en vanskelig avveining, og tiltaket foreslås lagt ut på høring/ til 
offentlig ettersyn som del av høringsforslaget. Kommunen foretar endelig avveining av 
tiltaket etter å ha fått inn høringsinnspillene. 
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Område nr.2: 2 eksisterende hytte-tomter, 33/4 og 33/5 
Dagens formål LNF4- byggeforbud 
Foreslått formål Fritidsbebyggelse – to eksisterende tomter 
Områdets areal 1,2 + 1,4 mål 
Forslagsstiller Bjørn og Rune Lia 
 

 
Kart over området – de to tomtene ligger midt 
i bildet 

 

 
Oversiktskart – forslaget merket nr.2 

 
Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• 2 fradelte hyttetomter som ligger i LNF4 i gjeldende kommuneplan. 
• Ber om å få dem inn som byggetomter. 
• Subsidiært som spredt hyttebebyggelse 
• Tertiært som spredt bebyggelse. 

 
TEMA konsekvens Kommentar 
REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Tomtene ligger ikke i et mye benyttet tur- eller 
friluftsområde. 

NATUR- OG 
LANDSKAPSVERDIER OG 
BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 

VANN OG VASSDRAG 
 

+ Berører ikke vernet vassdrag. Ligger 600m fra 
vassdraget, og bak en kolle i forhold til 
vassdraget. 

LANDBRUK 
 

+ Berører ikke landbruksinteresser. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø.  
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STØY OG FORURENSNING 
 

+ Tomtene ligger 1,7 km fra E-18, og 600m fra 
Rødenesveien. Området er ikke utsatt for støy 
eller forurensning. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Området er ikke flom- eller rasutsatt. Tomtene 
ligger høyt over vassdraget. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 0 Området har god tilgjengelighet med bil, og ligger 
i nærheten av Kirkeng-krysset. 
Det foreligger ikke plan for utbygging av 
trykkavløp i området som vil kunne inkludere 
dette området. Det vil bli stilt krav om tilkobling/ 
rensing av avløpsvann i reguleringsplan som må 
utarbeides før videre utbygging. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Området har god nærhet til lokalt service-tilbud 
(tomtene ligger 7km nord for Ørje). Temaet anses 
ikke som avgjørende i forhold til formålet. 

SAMFUNNSDELEN 
 

+ Tomtene liten/ ingen innvirkning på 
arealstrategien for Marker.  

Samlet vurdering 
 Tomtene er allerede fradelt til formålet. Det har ingen betydning for arealdelen at de 

legges inn i tråd med fradelingen. Hadde gjeldende arealdel vært mer detaljert enn 
den er, ville de antagelig allerede ha ligget inne med byggeformål fritidsbolig. 
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Område nr.3: Spredt bebyggelse Klund, del av 20/3 
Dagens formål LNF3 (spredt bolig og hytte), LNF4 (byggeforbud) og 

100m-belte langs vassdrag 
Foreslått formål LNF-areal for spredt bebyggelse 
Områdets areal 79 mål 
Forslagsstiller Olav Klund 
 

 
Kart over området – forslaget markert med lys 
grønt, med tekst LNF-b. 

 

 
Oversiktskart – forslaget merket nr.3 og rød skravur 

 
Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Har ingen konkrete planer, men vurderer tomteområde for boliger eller hytter. 
• Arealet er skogsmark med en del fjell i dagen, ligger høyt og med utsikt over sjøen. 
• Gode solforhold. 
• Ble hugget i 2014. 

 
TEMA konsekvens Kommentar 
REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Arealet nærmest vassdraget bør ikke nedbygges, 
men benyttes som fellesområder eller friområder. 
Avklares nærmere i reguleringsplan. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Avklares nærmere i reguleringsplan. 

VANN OG VASSDRAG 
 

0 Berører vernet vassdrag. På motsatt side av 
vassdraget ligger både campingplass og hyttefelt, 
og området har fra før av gårdstun, flere hytter i 
sjøkanten, kirke og forsamlingshus. 
Derfor er vannstrengen her allerede avsatt som 
klasse 1 (minst streng i forhold til utbygging) – 
vannområder der friluftslivet er fremherskende. 
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Slik sett vil det ikke ha noen vesentlig betydning om 
det kommer noe spredt bebyggelse i dette området 
i forhold til vassdraget. 

LANDBRUK + Berører ikke vesentlige landbruksinteresser. 
KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø.  

STØY OG FORURENSNING 
 

+ Området ligger mellom Østre Rødenesvei og 
vassdraget. 

 
Støyvarselkartet viser at det er såpass begrenset 
veitrafikk her, at området ikke er støyutsatt (kun 
helt inntil veien – som allikevel vil fanges opp av 
byggegrense mot vei). 
Det heller ingen andre støy- eller forurensnings-
kilder her. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 Området nærmest vassdraget kan er være flom-
utsatt. Det forutsettes at det settes en sikker nedre 
grense for hvor høyt bebyggelsen må ligge, slik at 
det ikke kan oppstå utfordringer i forhold til flom. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 0 Området har god tilgjengelighet med bil, siden det 
ligger inntil veien. 
Boliger i området er ikke tilkoblet VA- trykkavløp. 
Håndtering av avløp må sikres. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Området ligger 6 km nord for Ørje, og har slik sett 
akseptabel nærhet til lokalt service-tilbud. I 
området ligger kirke og forsamlingshus, samt en del 
eneboliger og hytter fra før. Klund kan 
karakteriseres som en liten grend, og noen flere 
boliger eller hytter vil slik sett være i orden. 2,5km 
sydover (mot Ørje) ligger en barnehave. Imidlertid 
kan denne om noen år bli flyttet til Ørje. 

SAMFUNNSDELEN 
 

+ Tiltaket bygger opp under samfunnsdelens 
intensjoner om å utnytte vassdragets attraktivitet i 
forhold til boliger og fritidsboliger, men siden dette 
er spredt bebyggelse, betyr det et begrenset antall 
– muligens ingen. Dette kan forsvare området for 
spredt bebyggelse, selv om man i utgangspunktet 
ønsker satsing på mer konsentrert boligutbygging i 
sentrum; I arealstrategien heter det at 
hovedstrategien er tettstedutvikling, men fortsatt 
åpenhet for områder definert for spredt 
boligbygging.   
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I samfunnsdelens kapittel om bo-attraktivitet heter 
det at man skal identifisere arealer med 
naturskjønne kvaliteter tilknyttet vassdraget. 
 

Samlet vurdering 
 Tiltaket er såpass beskjedent at det vil ikke ha noen vesentlig betydning for 

arealstrategien eller vassdragsvernet. 
Det anses som kurant med noe mer bebyggelse på Klund, så lenge man tar hensyn til 
flomvannstand og byggegrense mot vei. 
Kommuneplanen får også bestemmelser med krav om utarbeidelse av reguleringsplan, 
dersom det kommer mer enn tre nye boliger, eller mer enn to nye hytter. 
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Område nr.4: Fortetting av hytteområdene H9 og H10 

Dagens formål Eksisterende fritidsbebyggelse 
Foreslått formål Eksisterende fritidsbebyggelse 
Områdenes areal 41 mål (H9) + 199 mål (H10) 
Forslagsstiller Per Kristian Låche og Brita Sofie Furuseth 
 

 
Kart over områdene – markert med lys orange. 

 

 
Oversiktskart – forslaget vist med nr.4 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Ønsker mulighet for fortetting med inntil 60-80 nye hytter. 
• Ønsker fellesbrygge med parkeringsarealer. 
• Med fortetting vil andre utrørte områder kunne spares. 
• Det er fra før campingplass og et anselig antall hytter i uregulerte områder innerst i Stora Le. 
• Skal utarbeide reguleringsplan. 

 
MERKNAD: Innspill 25.04.2015 fra Viken hytteforening: Forutsetter at fellesbrygger vil gjelde NYE 
hytter, og ikke eksisterende hytter/ enkelt-anlegg på øya og fastlandet. Ønsker å beholde sine 
brygger som det er. Mener fortetting med 60-80 nye hytter vil bli fullstendig ødeleggende for 
nordre del av Stora Lee, og føre til med støy i form av bil- og båttrafikk. Forutsetter også at dagens 
fellesbrygge på fastlandet for joller tilhørende hyttene på øya, samt tilhørende båtutsett vil bestå. 

 
TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Området er allerede et utbygget hytteområde. 
Innspill fra den lokale hytteforeningen: Mener 
fortetting 60-80 nye hytter vil ødelegge områdets 
naturskjønne omgivelser. 
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NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Området nord for gårdstunet er registret med 
naturtypen «Naturbeitemark» av lokal viktighet (C), 
og dette bør i påfølgende regulering ikke avsettes 
til byggeområde. Nærmere kartlegging forøvrig 
gjennomføres også før regulering. 

VANN OG VASSDRAG + Ligger i Østre Otteidvika, og ligger ikke innenfor 
område for verna vassdrag. 

LANDBRUK + Berører ikke vesentlige landbruksinteresser, men 
beitemark i område H10 forutsettes ikke bygget 
ned. Dette skal sikres i reguleringsplan (som 
avventer kommuneplanen). 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø.  

STØY OG FORURENSNING + Det ingen støy- eller forurensnings-kilder her. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 Området nærmest vassdraget kan er være flom-
utsatt. Det forutsettes at det settes en sikker nedre 
grense for hvor høyt bebyggelsen må ligge, slik at 
det ikke kan oppstå utfordringer i forhold til flom. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Område H10 har eksisterende adkomst med bilvei. 
Adkomst nordfra (Fra Fv-21 via 840 Stikleveien og 
Vikenveien). Område H9 er en øy (Viksøya). 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Ikke noe lokalt tilbud. 

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Tiltaket bygger opp under samfunnsdelens 
intensjoner om å utnytte eksisterende og allerede 
utbygde områder på en bedre måte, fremfor å ta 
hull på nye urørte områder.   

Samlet vurdering 

Siden områdene er uregulert, må påtenkt fortetting skje gjennom utarbeidelse av 
reguleringsplan. Det ser ikke ut til å være mulig å fortette noe særlig på område H9 (Viksøya). 

Det er derfor ikke lagt inn noe nytt byggeområde i rullert arealdel (kun eksisterende vist). 
NB! Ny byggegrense er lagt inn på områdene H9 og H10, som må legges til grunn ved 
regulering og fortetting. Det anbefales at det utarbeides en helhetlig reguleringsplan, der 
også felles badestrand, felles bryggeanlegg og felles parkering legges inn. Beitemark i område 
H10 forutsettes opprettholdt og ikke bygget ned. 

Ved etablering av ett eller flere felles bryggeanlegg, forutsettes det at eksisterende 
enkeltbrygger saneres tilsvarende, så langt dette er praktisk mulig. (Dette vil være i strid med 
den lokale hytteforeningens ønsker, og kan i praksis bli en utfordring å få gjennomført.) 

Fellesbrygge for på landsiden til bruk for hyttene på øya må sikres i reguleringsplanen. 
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Område nr.5: Hyttefelt Øiestad, del av 109/1 

Dagens formål LNF3 (spredt bolig- og hyttebygging tillatt) 
Foreslått formål Ny fritidsbebyggelse 
Områdets areal 27 mål 
Forslagsstiller Trine Anker-Rasch og Per Roskifte 
 

 

Kart over området – forslaget markert med 
orange og rød skravur. 

 

 

Oversiktskart – forslaget vist med rød skravur 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
• Ønsker hyttefelt med 30 enheter på eiendommen Øiestad (109/1). 
• Vil vitalisere Øiestad som et gammelt grendesamfunn, der kirken, barnehagen og spredt 

boligbebyggelse i dag er siste rest av det som tidligere var et lite lokalsamfunn. 
• Ønsker å etablere sti langs vannet og rundt i området, med aktivitetsområde for lek og 

opphold er tiltak som vil gi tilbake til lokalbefolkningen. 
• Området ligger vakkert til, i stille og rolige omgivelser. 
• Underkant av 2 timers kjøretur fra Oslo, 10 minutters kjøring fra E-18, og ca 35 minutter fra 

Halden. 
• Skal beholde vegetasjonsskjerm mot fylkesveien. 

 
TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Ingen kjente områder for rekreasjon og friluftsliv 
utenom områdets egenverdi. 
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NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Området nærmest vassdraget er svært bratt, og er 
ikke tenkt utbygget med hytter. 

Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Nærmere kartlegging gjennomføres før regulering. 

VANN OG VASSDRAG 

 

0 Berører område for vernet vassdrag, men ligger 70-
100m fra vannkanten 

På motsatt side av vassdraget ligger to hyttefelt 
(Bernhus), og området har fra før av gårdstun, 
spredt bebyggelse, kirke og barnehage. 

Derfor er vannstrengen her allerede avsatt som 
klasse 1 (minst streng i forhold til utbygging) –
vannområder der friluftslivet er fremherskende. 

LANDBRUK 0 Mesteparten av berørt område er skogsmark med 
høy bonitet, men er avvirket nylig. Berører ikke 
dyrket mark. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø, men det bør 
vises hensyn til kulturmiljøet/ -landskapet rundt 
kirkeplassen. 

STØY OG FORURENSNING 

 

- Området ligger mellom Fv-21 Haldenveien og 
vassdraget. 

 

Det er nedsatt hastighet forbi kirken, og 
støyvarselkartet viser at det er såpass begrenset 
veitrafikk her, at området ikke er trafikkstøyutsatt 
(kun helt inntil veien – som skal være 
vegetasjonsbelte). 

Det ligger imidlertid en skytebane (D4) kun 600m 
nord for det foreslåtte hytteområdet. Det vil her 
lett kunne oppstå interessekonflikter mellom bruk 
av banen, og folk som skal oppføre nye 
fritidsboliger for rekreasjon og ro.  
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Det anbefales ikke å legge til rette for oppføring av 
nye fritidsboliger så nær en eksisterende 
skytebane. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Området ligger såpass høyt over, og langt fra 
vassdraget, at det ikke kan være flom-utsatt.  

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 0 Området har god tilgjengelighet med bil, siden det 
ligger inntil veien. 

Boliger i området er ikke tilkoblet VA-trykkavløp. 
Utslipp må ivaretas på en forsvarlig måte. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Området ligger 6 km syd for Ørje, og har slik sett 
akseptabel nærhet til lokalt service-tilbud. I 
området ligger kirke og barnehage, samt noen 
gårdstun og spredt boligbebyggelse. 

SAMFUNNSDELEN 

 

0 Tiltaket bygger opp under samfunnsdelens 
intensjoner om å utnytte vassdragets attraktivitet i 
forhold til fritidsboliger, men tar hull på urørt 
område (selv om det ligger inntil et tidligere lite 
lokalsamfunn). 

Samlet vurdering 

 Det anbefales ikke å legge til rette for oppføring av nye fritidsboliger 600m fra en 
eksisterende skytebane. Videre er det ingen eksisterende avløpsløsning til renseanlegg 
man vil kunne benytte. Området anses ikke lenger som en grend. 

Forøvrig synes det ikke å være andre vesentlige forhold som skulle ha vært til hinder for 
etablering av et nytt hyttefelt her. 
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Område nr.6a: Nytt boligfelt ved Nordre Fort, del av 86/1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8 Lie Gård 

Dagens formål LNF-område, innenfor kommunedelplan Ørje 2007 
- 2019 

Foreslått formål Nytt boligfelt 
Områdets areal 108 mål 
Forslagsstiller Hans Petter og Gro Haneborg 
 

 
Kart over området – forslaget markert med 
gult og rød skravur. 

 

 
Oversiktskart – forslaget vist med gul farge og rød 
skravur – øverst, og merket 6a. 

 
Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Ønsker området nordvest for Nordre Fort tas inn i kommuneplanen som fremtidig 
boligformål. 
 

TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

- Områdene rundt Nordre Fort og Ørjetun er 
benyttet til rekreative formål. 

Det vil bli konflikt mellom boligformål og fortet som 
er sikret som kulturminne og utfartssted. Det vil bli 
uheldig med boligadkomstvei gjennom Ørjetun og 
Fortet. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Området vil bli eksponert mot Krokstadtjernet og 
vassdraget nordover, og også i forhold til E-18. 
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I området nord ligger en dam som er registret med 
naturtypen «Dam» med verneverdi B -viktighet. 

Funn av Nyremarikåpe som er en art av «særlig stor 
forvaltningsinteresse», men i artskart er den 
klassifisert som «LC-livskraftig» og ikke rødlisteart. 

Ytterligere undersøkelser vil også måtte gjøres i 
forbindelse med eventuell regulering. 

VANN OG VASSDRAG 

 

0 Berører område for vernet vassdrag. 

Ligger svært nær (over) sluseområdet. 

LANDBRUK + Ikke særlige landbruksinteresser. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

- Berører et vernet kulturminne i så vesentlig grad at 
tiltaket ikke kan anbefales. Det vil ødelegge 
opplevelsen av fortet, samt hensikten med vernet, 
å eventuelt oppføre eneboliger helt inntil. 

STØY OG FORURENSNING 

 

+ Området ligger over/ syd for E-18. 

 

Det ligger såpass høyt over E-18 at støyvarselkartet 
viser at man antagelig går klar av gul sone. Det er 
videre såpass lav ÅDT på 843 Damholtveien at 
trafikkstøy fra denne er helt ubetydelig. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Området ligger såpass høyt over, og langt fra 
vassdraget, at det ikke kan være flom-utsatt.  

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Området har god tilgjengelighet med bil, siden det 
ligger inntil Damholtveien, og kort vei til Ørje 
sentrum. 

Området vil kunne påkobles kommunalt 
ledningsnett. 
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SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Området ligger over Ørje Sentrum, og har slik sett 
god nærhet til service-tilbudet på Ørje. 

SAMFUNNSDELEN 

 

0 Tiltaket bygger opp under samfunnsdelens 
intensjoner om at sentrale områder i og rundt Ørje 
skal satses på og prioriteres, også når det gjelder 
boligbygging.  

Det strider imidlertid mot at det også skal tas 
hensyn til kommunens og Ørjes egenart og satses 
på severdigheter og kulturtilbud. 

Samlet vurdering 

 Det anbefales ikke å åpne for etablering av et nytt boligfelt inntil Nordre Fort, da dette 
vil bli ødeleggende for opplevelsen av kulturminnet, samt åpenbart stride mot hensikten 
med vernet. Videre vil en eventuell utbygging også komme i konflikt med turstinettet og 
områdets bruk og verdi som turområde og de rekreative formål. 
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Område nr.6b: Nytt boligfelt Lihammeren Syd-vest, del av 86/1-6 og 8 Lie Gård 

Dagens formål Delvis innenfor kommunedelplan Ørje 2007 – 2019 
som fremtidig boligområde, og delvis i arealdelen 
som LNF4 (byggeforbud). 

Foreslått formål Nytt boligfelt 
Områdets areal 45 mål 
Forslagsstiller Hans Petter og Gro Haneborg 
 

 
Kart over området – forslaget markert med 
gult. 

 

 
Oversiktskart – forslaget vist med gul farge og rød 
skravur merket md 6b – nederst. 

 
Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Ønsker området Øvre Østlie tas inn i kommuneplanen som fremtidig boligformål. 
 

TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

0 Området benyttes til beite og er en del av 
kulturlandskapet/grønnstrukturen i området. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Nærmere kartlegging gjennomføres før regulering. 

VANN OG VASSDRAG 

 

+ Berører område for vernet vassdrag. Området 
nærmest vassdraget mot øst er allerede utbygget. 
Det vil for vassdragets del ikke bety noen betydelig 
endring (noe mer eksponering mot syd). 

LANDBRUK - Berører dyrket mark og beitelandskap. 
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KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Søndre fort ligger et godt stykke nord for det 
foreslåtte boligområdet, og fortet er dessuten 
allerede bygget inntil med boligbebyggelse. 

STØY OG FORURENSNING + Det er såpass lav ÅDT på 843 Damholtveien at 
trafikkstøy fra denne er helt ubetydelig. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ De vesentligste deler av området ligger såpass høyt 
over vassdraget at det ikke antas å være flom-
utsatt. Man bør i reguleringssammenheng vurdere 
å holde de laveste deler nærmest vassdraget fri for 
bebyggelse og installasjoner som kan bli skadet. 
Byggegrunn/ rassikkerhet må utredes nærmere ved 
regulering. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Området har god tilgjengelighet med bil, siden det 
ligger inntil Eikeliveien, og kort vei til Ørje sentrum. 
Omkringliggende områder ar allerede utbyggelse 
felt der eneboliger dominerer. Ny bebyggelse kan 
kobles til kommunalt nett. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Området ligger relativ nær Ørje Sentrum, og har slik 
sett god nærhet til service-tilbudet på Ørje. 

SAMFUNNSDELEN 

 

0 Tiltaket bygger opp under samfunnsdelens 
intensjoner om at sentrale områder i og rundt Ørje 
skal satses på og prioriteres, også når det gjelder 
boligbygging.  

Tiltaket strider imidlertid mot at kommunen i 
samfunnsdelen har en 0-visjon i forhold til 
nedbygging av dyrket mark, men det er gjort 
unntak for de områder som ligger innenfor 
kommunedelplan for Ørje Sentrum. 
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Kartutsnittet viser sentrumsplanens avgrensning 
med lilla stiplet strek. 

Samlet vurdering 

 Det er en fordel at området kan anses som en utvidelse av eksisterende byggeområde, 
slik at eksisterende infrastruktur kan utnyttes bedre. 

Men hensynet til dyrket mark og jordvernhensyn anbefales dette ikke lagt inn i 
arealdelen. 
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Område nr.7: Nytt hyttefelt Hasledal, 120/ 1 og 11 

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) 
Foreslått formål Nytt hyttefelt – innlagt formål: Fritids- og 

turistformål. 
Områdets areal Forslag: 846 mål. Innlagt FTN-4: 191 mål 
Forslagsstiller Hans Martin Henningsmoen 

 
Kart over området – forslaget fra Henningsmoen 
er markert med rød skravur, området som 
anbefales lagt inn i arealdelen er vist med blå-
lilla, merket FTN-4. 

 
Oversiktskart – innspillet vist med rød skravur. 
Området som anbefales lagt inn i arealdelen er 
vist med blå-lilla farge, og merket nr.7 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Prioritet 1: Avsette Hasledal til et nytt hyttefelt (120/1 og 11), med inntil 50 nye hytter (syd 
for Klokkarnebba, øst for Skromleholmene og vest for Slottåsen). 

• Prioritet 2: Fortetting av fritidsbebyggelsen i Skjærvik (117/38), med inntil 12 enheter. 
(Merknad 1: Dette gjelder en eldre bebyggelsesplan for Nebba. Dette må gjøres som en 
omregulering/ ny-regulering, og behandles ikke nærmere her.) 

• Dette skal styrke næringsgrunnlaget på gården, og det skal utvikles ny næring basert på 
opplevelses-, jakt- og fisketurisme i og langs vassdraget. 

• Grunneier ønsker å møte etterspørsel etter hyttetomter og utleiehytter i Stora Le ved å legge 
til rette for fortetting i de to eksisterende hytteområder på østsiden av leden. 

• Grunneier ønsker ikke at kommuneplanens arealdel skal åpne for golfbane på Krogstad 
(94/1). (Merknad 2: Området ligger nord-vest i sentrumsplanområdet, og behandles ikke her.) 

 
Merknad 3: Reni Braarud varslet 12.08.2015 (under henvisning til ovenstående innspill fra 
Henningsmoen) at Nebba Grunneierlag ønsker å revidere bebyggelsesplanen for Nebba. 
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TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

0 Stora Lee er et attraktivt friluftslivsområde. 
Nedbygging i strandsonen er en forringelse av 
landskapet og grønnstrukturen. Skromleholmene 
like utenfor foreslått område er et attraktivt 
område for friluftslivsaktiviteter. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Sydlig del mot vannet er registrert med 
naturtypen «sørvendt berg og rasmark» og blir 
betegnet som en viktig lokalitet med en del 
interessante arter som er rødlistede eller av 
«særlig for forvaltningsinteresse». Nærmere 
kartlegging gjennomføres før regulering. Deler av 
området bør tas ut/ beholdes som naturområder/ 
grønnstruktur hvis man går for utbygging. 

VANN OG VASSDRAG 

 

+ Berøres ikke av sonen for vernet vassdrag. Dette 
kan karakteriseres som en utvidelse av Nebba 
hytteområde, men med en høyere grad av 
utnytting. Samtidig varsles det om fortetting på 
Nebba. Dette kan innebære en økning med 62 
nye hytter i området. 

Området er stort (846 dekar), og er tenkt helt ned 
til vannet. Her ligger det allerede 4 hyttetomter 
fra før. 

LANDBRUK + Berører ikke dyrket mark. Middels bonitet. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø. 

STØY OG FORURENSNING + Området er ikke utsatt for støy eller påvirkning, 
men tiltaket vil kunne medføre øket trafikk (stort 
felt) og potensiell fare for utslipp. Ved eventuell 
utbygging må det etableres renseanlegg. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ De vesentligste deler av området ligger såpass 
høyt over vassdraget at det ikke antas å være 
flom-utsatt. Man bør i reguleringssammenheng 
vurdere å holde de laveste deler nærmest 
vassdraget fri for bebyggelse og installasjoner 
som kan bli skadet, men det er allerede etabler 4 
hytter her. 

Deler av området er svært bratt, og ikke egnet for 
utbygging.  

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 0 Området ligger et godt stykke unna det sentrale 
veisystemet i kommunen. Man må kjøre øst for 
Østre Otteidvika, enten via Stikleveien eller 
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Buerveien, så over på Rørvikveien og deretter 
Nebbaveien. 

Området kan ikke tilkobles eksisterende 
avløpsanlegg, og dette må i så fall etableres og 
ivaretas lokalt.  

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

0 Temaet er ikke høyaktuelt for et hyttefelt, men 
det ligger langt unna servicefunksjoner og tilbud/ 
handel. Sosial infrastruktur vil være lokal på 
hyttefeltet, i og med at det vil bli mange hytter i 
dette området, dersom tiltaket gjennomføres. 

SAMFUNNSDELEN 

 

0 Tiltaket bygger opp under samfunnsdelens 
intensjoner om å fortette eller utvide 
eksisterende byggeområder. Imidlertid er 
forslaget såpass omfattende (50 nye hytter), at 
det kan oppfattes som et nytt felt i urørt mark. 

Det er også i tråd med samfunnsdelen å benytte 
vassdrag/ attraktiv beliggenhet, selv om Stora Le 
streng tatt ikke er en del av Haldenvassdraget. 

Samlet vurdering 

 Feltet som er spilt inn (illustrert til 
høyre) scorer ikke spesielt høyt/ 
middels for flere indikatorer, men det 
er heller ikke avdekket vesentlig 
ulemper som skulle tilsi at forslaget 
må avvises. 

Feltet er vurdert opp mot øvrige 
planlagte felt i kommunen, for en 
avveining i forhold til et 
arealregnskap og samlet belastning 
for vassdraget Store Le, og arealet er 
slik sett alt for stort (846 mål). 
Forslaget anbefales derfor ikke lagt 
inn i arealdelen. 

Etter en helhetsvurdering av området 
og påtenkt/ beskrevet bruk, er det 
isteden lagt in at område på 191 mål, 
med formål: Kp1170 Fritids- og 
turistformål. 
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Område nr.8: Nytt boligfelt Mosebyneset 

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) og 100m-belte 
Foreslått formål Nytt boligfelt 
Områdets areal 477 mål 
Forslagsstiller Marius L. Sandli-Ødegaard 
 

 
Kart over området – forslaget markert med 
gult. 

 

 
Oversiktskart – forslaget merket nr.8 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Ønsker å utvide boligfeltet på Mosebyneset. 
 

TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

0 Områdets strandsone er viktig for vassdragsbasert 
friluftsliv og rekreasjon, samt nærområde for 
eksisterende boligområde i Mosebyneset og bør 
beholdes intakt. 

Badestrand i nordre del og turstier er mye brukt, og 
må sikres i plan. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen 
innenfor innspillets avgrensning, men 
Mosebymosen som er en intakt lavlandsmyr som 
grenser til utbyggingsområdet i sydøst betegnes 
viktig. Nærmere kartlegging gjennomføres før 
regulering. 
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VANN OG VASSDRAG 

 

0 Berører område for vernet vassdrag, og ligger også i 
100m-sonen langs vannkanten. 
På motsatt side av vassdraget ligger Ysterud med 
en del boligbebyggelse, samt gårdstun. 
Derfor er vannstrengen her allerede avsatt som 
klasse 1 (minst streng i forhold til utbygging) –
vannområder der friluftslivet er fremherskende. 
Dette også fordi området ligger umiddelbart inn til 
Ørje Nord.  

En såpass tung utvidelse av et eksisterende boligfelt 
vil merkes i landskapsbildet, men vi befinner oss 
her umiddelbart nord for Ørje. Nærområdene er 
her fra før av allerede preget av bebyggelse, og 
fremstår ikke som urørte naturområder. 

LANDBRUK 0 Middels bonitet. Ligger nørt, men berører ikke 
dyrket mark. I nærheten liggergård med grisehold, 
som kan komme i konflikt med ny boligbebyggelse. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø. 

STØY OG FORURENSNING + Området ligger såpass langt unna E-18 at dette ikke 
vil bli noen utfordring i forhold til støyveileder T-
1442. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Det må i reguleringsplan fastsettes laveste 
byggehøyde i forhold til flomsituasjonen. 
Byggegrunn og rassikkerhet undersøkes nærmere 
ved regulering. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Området blir en utvidelse av felt syd. 

Området kan tilkobles eksisterende infrastruktur 
(vei, vann og avløp). 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Området vil ha god og nær forbindelse til Ørje 
sentrum. Gang- og sykkel-forbindelse fra 
Mosebyveien via Nesveien, under E-18, til Storgata. 

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Tiltaket vil være i tråd med samfunnsdelens mål om 
at vesentlig del av nybygging skal skje nært eller i 
Ørje Sentrum. 
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Samlet vurdering 

 Forslaget berører ikke dyrket mark, og svarer 
dermed på 0-visjonen. Videre vil kommunen få flere 
sentrumsnære nye boliger, der man også kan legge 
inn felt for varierte og alternative boformer (ikke 
bare eneboliger), i tråd med samfunnsdelens 
strategier.  

I påfølgende reguleringsprosess kan man også 
skjerme visse deler av strandsonen mot utbygging, 
selv om det da snarere vil være snakk om 50m-belter 
enn 100. 

Det vurderes i hvilken grad stedlig eksisterende 
husdyrhold vil kunne komme i konflikt med 
boligformålet. 
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Område nr.9: Nye hyttefelt: Vesle Grimsfjell og Vesle Klevtjernåsen 

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) 
Foreslått formål 2 nye hyttefelt 
Områdenes areal 8 + 41 mål 
Forslagsstiller Anne Helen og Thor Amund Halvorsrud 
 

 
Kart over området – forslaget markert med 
gult. 

 

 
Oversiktskart – forslaget vist med rød skravur. 

 
Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Grunneier ønsker å møte etterspørselen etter hyttetomter i området sentralt ved 
Øymarksjøen ved å legge til rette for hyttebygging med inntil 14 hytter på 
landbrukseiendommen 82/1 og 82/7. 

• Mener dette samsvarer med målsettingen i Fylkesplanen om videreutvikling av 
grendesamfunn i regionen. 

• På det minste feltet ønskes en eller to utleiehytter. 
• Adkomstveier kan legges skånsomt i terrenget, fra etablert snuplass. 
• Det planlegges gode fellesløsninger 
• Berører ikke dyrket mark. 
• Det er gode fiskemuligheter i nærområdet. 
• Det lille feltet vil ikke bli synlige på avstand, men det store (Vesle Grimsfjell) kan bli synlig fra 

sjøen. 
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TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

0 Ingen kjente områder for rekreasjon og friluftsliv 
utenom områdets egenverdi. Del av et større 
område uten utbygging. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen 
innenfor innspillets avgrensning, men 
Mosebymosen som er en intakt lavlandsmyr som 
grenser til utbyggingsområdet i sydøst betegnes 
viktig. Nærmere kartlegging gjennomføres før 
regulering. 

VANN OG VASSDRAG 

 

+ Berøres faktisk av sonen for vernet vassdrag, selv 
om feltene ligger 2 km fra vassdraget.  

I praksis vil tiltaket ikke ha noen betydning for 
vassdraget, men selvsagt for Store og Vesle 
Klevtjern. 

LANDBRUK + Berører ikke dyrket mark. Skog med middels 
bonitet. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø. 

STØY OG FORURENSNING + Ikke aktuelt tema. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Områdene ligger 2km fra vassdraget, og er ikke 
flomutsatt. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 0 Områdene har pr i dag ikke bilvei helt frem, men 
det går skogsbilveier ikke langt unna. 

Det må etableres lokal renseordning, dersom 
hyttene skal ha innlagt vann.  

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

0 Temaet er ikke høyaktuelt for hyttefelt, men de 
ligger et stykke unna servicefunksjoner og tilbud/ 
handel.  

SAMFUNNSDELEN 

 

- Tiltaket bygger ikke opp under samfunnsdelens 
intensjoner om å fortette eller utvide eksisterende 
hytteområder, eller å benytte vassdragets 
attraktivitet. 
Områdene ligger 2km fra vassdraget, i et område 
hvor det fra før ikke er hytter, og det slik sett også 
tas hull på urørte naturområder. 

Samlet vurdering 

 Forslaget er i strid med nylig vedtatt samfunnsdel, og kan av den grunn ikke anbefales 
tatt inn i arealdelen. 
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Område nr.10: Nytt boligfelt, Jåvallmoen 

Dagens formål LNF1 Spredt boligbygging tillat, samt noe LNF4 
(byggeforbud) 

Foreslått formål Nytt boligfelt 
Områdets areal 63 mål 
Forslagsstiller Gabriel Grini Krog 
 

 
Kart over området – forslaget markert med 
gult. 

 

 
Oversiktskart – forslaget merket nr.10. 

 
Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Grunneier foreslår boligfelt langs Rv-125 (Kroksundveien) mellom Solbergkrysset og Fv-831 
Kroksåsen. 

• I Svendsbykrysset og omegn er det planlagt et kommunalt renseanlegg for kloakk. 
• Ved en eventuell utvidelse av boligfeltet i Svendsbykrysset er området meget aktuelt. 

 
MERKNAD: Grini Krog fremmet tidligere også forslag om å legge inn et pukkverksområde ved 
Jørnhaugen, syd for Rv-21 (4/22 – benyttet av Statens vegvesen for noen år tilbake), til eget bruk. 
Dette forslaget har han nå trukket, siden det ikke var ment for kommersiell drift. 
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TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Ingen kjente områder for rekreasjon og friluftsliv 
utenom områdets egenverdi. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Nærmere kartlegging gjennomføres før regulering. 

VANN OG VASSDRAG 

 

+ Ligger i sonen for vernet vassdrag, men 0,5 km fra 
vassdraget. Feltet vil være synlig fra vassdraget. 
Men mellom feltet og vassdraget ligger Joval 
Camping, som slik sett «tar oppmerksomheten». På 
motsatt side av vassdraget ligger to eksisterende 
hyttefelt, og ellers rundt det foreslåtte boligfeltet er 
det bebyggelse, både tett, spredt og gårdstun. 

Derfor er vannstrengen her allerede avsatt som 
klasse 1 (minst streng i forhold til utbygging) –
vannområder der friluftslivet er fremherskende. 

Utvidelse av tettbebyggelsen i Svendsbykrysset vil 
ikke ha noen særlig betydning for vassdraget. 

LANDBRUK + Berører ikke dyrket mark. Middels bonitet. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø. 

STØY OG FORURENSNING + Aktsomhetskartet for støy viser at trafikken her er 
såpass begrenset at det ikke utgjør noe tema i 
forhold til utvidelse av boligbebyggelse nordvest for 
Svendsbykrysset. Gul støysone ligger helt inntil 125 
Østre Rødendesveien, og innenfor det som vil være 
byggegrense mot veien. Dette vil bli endelig fastsatt 
i reguleringsplan. 
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SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Områdene ligger 0,5 km fra vassdraget, og er ikke 
flomutsatt. 

Grunnen er løsmasser – breelvavsetning ihht NGU. 
Nærmere vurdering av byggegrunn og eventuell 
rasfare gjøre ved regulering. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Området (Røde hav) ligger ved Svendsbykrysset 
(21x125), inntil eksisterende tettbebyggelse, ikke 
langt unna Kroksundbrua, og på et strategisk 
knutepunkt nord i kommunen. 

Det planlegges kommunalt avløp, men det kan bli 
en privat løsning. I så fall må det planlegges felles 
avløpsløsning.  

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Tiltaket er en styrking av et lite grendesenter, og 
har slik sett positiv effekt.  

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Tiltaket er i tråd med samfunnsdelens intensjoner 
om å fortette eller utvide eksisterende 
byggeområder, og å benytte vassdragets 
attraktivitet. 
 

Samlet vurdering 

 Det er ikke avdekket noen negative sider ved forslaget, og det anbefales lagt inn i 
arealdelen. 

Bygging her vil styrke et område med tettbebyggelse, og utnytte eksisterende og 
planlagt infrastruktur. 
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Område nr.11: Utvidelse hyttefelt, Djupedal Nordre – FN4 

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) og 100m-beltet 
Foreslått formål Nytt hyttefelt 
Områdets areal 12 mål 
Forslagsstiller Ole Petter og Petter Asbjørn Aarnæs 
 

 
Kart over området – forslaget markert med 
gult og FN4. 

 

 
Oversiktskart – forslaget merket nr.11. 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Innspillet er basert på utmarksturismen og de muligheter som ligger tilgjengelig her for 
grunneiere langs Haldenvassdraget og skogsarealer. 

• Mener det er viktig med utbygging av enkelt-hytter/ -bygninger som støtter opp under 
næringsgrunnlaget. 

• Viser til over 20 års jaktutleie i Aarnæs skog. Gjeddefiske og overnatting for turister. 
 

TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Ingen kjente områder for rekreasjon og friluftsliv. 
Ettersom omkringliggende områder er utbygd og 
bratt ned til sjøen er restarealene lite attraktive og 
kan bygges ut. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Ihht Naturbasen er naturtypen «artsrik veikant» 
som betegnes som svært viktig (klasse A) registrert 
langs fylkesveien. Veikanten beholdes intakt. 

VANN OG VASSDRAG + Ligger i sonen for vernet vassdrag, helt inntil 
vassdraget. Vannstrengen er her allerede avsatt 
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 som klasse 1 (minst streng i forhold til utbygging) –
vannområder der friluftslivet er fremherskende, 
siden området fra før av er bebygget med hytter. 

Innspillet er «infill» på 12 mål mellom to hyttefelt, 
og vil ikke ha noen særlig betydning for vassdraget 
da dette området fremstår som allerede bebygget i 
strandsonen. 

LANDBRUK 0 Berører noe dyrket mark (langs/ nærmest 
Damholtveien), men her går det en kraftledning 
man ikke kan bygge under, så i praksis vil det være 
sonen nærmest vannet som kan benyttes til varig 
opphold/ overnatting.  

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø. 

STØY OG FORURENSNING + Aktsomhetskartet for støy viser at trafikken på 
Damholtveien er såpass begrenset at det ikke 
utgjør noe tema. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 Området ligger helt inntil vassdraget, så det må 
settes en nedre/ laveste begrensning for bygg og 
anlegg i forhold til flomvannstand.  

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Tomten ligger i et eksisterende hytteområde og ved 
noe spredt boligbebyggelse og gårdstun forøvrig, 
6km syd for Ørje på vestsiden av vassdraget.  

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Tiltaket er en styrking av en eksisterende 
hyttegrend. 

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Tiltaket er i tråd med samfunnsdelens intensjoner 
om å fortette eller utvide eksisterende 
byggeområder, og å benytte vassdragets 
attraktivitet. 

Samlet vurdering 

 Det er ikke avdekket noen negative sider ved forslaget, og det anbefales lagt inn i 
arealdelen. 

Det er ingen felles avløpsløsning her, slik at det er en forutsetning å få på plass et anlegg 
som ivaretar både eksisterende og nye hytter med innlagt vann. 
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Område nr.12: Utvidelse hyttefelt H3, Kåtorp – FN3 

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) og delvis 100m-beltet 
Foreslått formål Nytt hyttefelt 
Områdets areal 38 mål 
Forslagsstiller Erland Vikeby 
 

 
Kart over området – forslaget markert med 
gult (FN3). 

 

 
Oversiktskart – forslaget merket nr.12. 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
• Prioritet 1: Område i henhold til skisse. Jordet har lav produktivitet og liten verdi. Ligger i 

tilknytning til hyttefeltet, og brukes mest for å hindre gjengroing. Ser for seg 15-20 nye 
hytter. Det er 9 hytter der fra før. 

• Prioritet 2: Som over, men uten jordet. Vil kunne romme rundt 10 hytter. 
• Prioritet 3: Liten østlig utvidelse av hytteområdet. 3 nye hytter. 
• Mener det ligger godt til rette for utvidelse av hyttefelt H3. 
• Utvidelsen vil bli lite synlig fra sjøen, da terrenget er slik at de blir liggende på vestsiden av 

åskammen. 
• Området er allerede utbygget, og infrastrukturen er på plass. 

 
MERKNAD: Det er prioritet 1 (største alternativ) som er vist på kartet over. 
 
 
TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Ingen kjente områder for rekreasjon og friluftsliv 
utover at området ligger i 100-meterssona. 
Ettersom omkringliggende områder er utbygd er 
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restarealene lite attraktive i forhold til friluftsliv. I 
forhold til grønnstruktur bryter omsøkt areal opp 
det monotone åkerlandskapet. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Nærmere kartlegging gjennomføres før regulering. 

VANN OG VASSDRAG 

 

+ Ligger i sonen for vernet vassdrag, helt inntil 
vassdraget. Vannstrengen er her allerede avsatt 
som klasse 1 (minst streng i forhold til utbygging) –
vannområder der friluftslivet er fremherskende, 
siden området fra før av er bebygget med hytter. 

I området ellers er det spredt bebyggelse og 
campingplass (C2). 

Innspillet er en utvidelse mot vest av hyttefeltet, og 
vil ikke ha noen særlig betydning for vassdraget da 
dette området fremstår som allerede bebygget i 
strandsonen. 

LANDBRUK 0 Berører noe dyrket mark. 

Det bemerkes at topografi/ terrengform, 
flomvannstand, samt det at det her går en 
kraftledning man ikke kan bygge under, antagelig i 
praksis ikke vil kunne la seg gjøre å oppføre så 
mange som 15-20 nye hytter. 

Antagelig vil det dreie seg om langt færre. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø. 

STØY OG FORURENSNING + Aktsomhetskartet for støy viser at trafikken på 128 
Vestre Rødenesveien er såpass begrenset og langt 
unna at det ikke utgjør noe tema. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 Området ligger helt inntil vassdraget, så det må 
settes en nedre/ laveste begrensning for bygg og 
anlegg i forhold til flomvannstand. 

Grunnen er løsmasser – avsmeltingsmorene og bart 
fjell ihht NGU. 

Det er en utfordring at det går en høyspentledning 
over deler av områdene vist i prioritet 1 og 2, og 
det synes vanskelig å få gjennomført noen 
utbygging, med mindre man lokalt legger 
luftstrekket i jordkabel. Imidlertid medfører dette 
en betydelig kostnad, som kan gjøre utbygging 
uaktuelt. Slik sett er det – uten nevnte tiltak – kun 
prioritet som kan anbefales. 



Konsekvensutredning til kommuneplanens arealdel Marker 2020 - 2032 side 42 
 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Tomten ligger i et eksisterende hytteområde og ved 
noe spredt boligbebyggelse og gårdstun forøvrig, 
6km nord for Ørje på vestsiden av vassdraget.  

Det er ingen felles avløpsløsning her, slik at det er 
en forutsetning å få på plass et anlegg som ivaretar 
både eksisterende og nye hytter med innlagt vann. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Tiltaket er en styrking av en eksisterende 
bebyggelse på stedet. 

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Tiltaket er i tråd med samfunnsdelens intensjoner 
om å fortette eller utvide eksisterende 
byggeområder, og å benytte vassdragets 
attraktivitet. 

Samlet vurdering 

 Det er en utfordring at det går en 
høyspentledning over deler av 
områdene vist i prioritet 1 og 2, og det 
synes vanskelig å få gjennomført noen 
utbygging, med mindre man lokalt 
legger luftstrekket i jordkabel. 

Det er ingen felles avløpsløsning her, slik 
at det er en forutsetning å få på plass et 
anlegg som ivaretar både eksisterende 
og nye hytter med innlagt vann. Dette vil 
måtte bli et privat anlegg. 

Det er forøvrig ikke avdekket noen 
negative sider ved forslagets prioritet 3, 
og dette anbefales lagt inn i arealdelen. 
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Område nr.13: Masseuttak Fløvik, 11/6, 9 og 13 

Dagens formål Eksisterende (L1) og fremtidig (LF) grustak 
Foreslått formål Grustak 
Områdets areal 50 mål (L1=7 + LF=43) 
Forslagsstiller Harald Westgård 
 

 
Kart over området: L1 er eksisterende grustak, 
og LF er fremtidig grustak 

 

 
Oversiktskart – forslag til utvidelse av grustaket er 
merket nr.13. 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
• Leier retten til masseuttak på Fløvik , og det pågår opprydning i grusgropa, med sprengning 

og knusing av fjell som inngår i dette. 
• Etter at dette er fullført planlegges det avslutning av masseuttaket. 
• Ønsker imidlertid fortsatt at området skal ligge inne i kommuneplanen som 

masseuttaksområde, dersom det senere skulle bli aktuelt å starte på nytt med uttak av 
masser for dette området. 

Samlet vurdering 

 For utvidelsen (LF) av grustaket L1 i forrige planperiode skulle det ha vært utarbeidet 
reguleringsplan. Det ble ikke gjort, og det foreligger dermed ingen reguleringsplan som 
sier noe om rehabilitering/ tilbakeføring/ etterbruk av området, hvor uttak nå er 
avsluttet. 

Eventuell fortsatt sprengning og knusing av fjell (pukkverksdrift) foregår slik sett uten 
hjemmel i plan. Kommunen må nå sørge for at det skjer en raskest mulig forsvarlig 
avvikling og opprydding, og ta stilling til etterbruken, i samråd med grunneier. Å skulle 
opprettholde uttaksformål for et område som er under avvikling vil virke mot sin 
hensikt. Forslaget om å legge til rette for fremtidig utvidelse/ gjenopptagelse av 
masseuttak er dermed ikke konsekvensutredet. Uttaksområdet videreføres ikke i ny 
rullert kommuneplan. 
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Område nr.14a: Nytt grustak Kirkeby, 110/1 

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) og delvis 100m-beltet 
Foreslått formål Nytt masseuttak (morenemasse) 
Områdets areal 18 mål 
Forslagsstiller Gjermund Øistad 
 

 
Kart over området – innspill 14a markert med 
rødbrunt, midt i utsnittet. 

 

 
Oversiktskart – forslaget midt i utsnittet, merket 
med 14a. 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
• Det ønskes uttak av morenemasse til eget bruk, hovedsakelig til utbedring/ utvidelse av 

skogsbilveier for uttak av tømmer. 
• Ønsker også å åpne for salg av masser, slik at inntektsgrunnlaget for gården øker. 
• Området liger inntil eksisterende skogsbilvei. Dette gir lett adkomst til arealet og forenkler 

uttak av masse. 
 
TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Ingen kjente områder for rekreasjon og friluftsliv 
utenom områdets egenverdi. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Nærmere kartlegging gjennomføres før regulering. 

VANN OG VASSDRAG 

 

+ Ligger så vidt i sonen for vernet vassdrag, 800m fra 
vassdragskanten. Tiltaket er ikke synlig fra 
vassdraget, og vil slik sett ikke ha noen særlig 
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betydning for vassdraget med tilhørende 
strandsone. 

LANDBRUK 0 Berører ikke dyrket mark. 

Et grustak vil styrke gårdens næringsgrunnlag, og gi 
lokal og kortreist tilgjengelighet til en viktig ressurs. 

Det må avklares hva området skal nyttes til etter 
endt uttak, og hvilket behov det er for 
istandsetting/ rehabilitering. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø. 

STØY OG FORURENSNING - Tiltaket er ikke følsomt for eventuell trafikkstøy, 
men tiltaket i seg selv vil utgjøre en ny støykilde for 
omkringliggende bebyggelse. Dette gjelder både for 
selve driften i masseuttaksområdet, samt transport 
av masser. Støy og støvutvikling er kjente 
konsekvenser rundt masseuttak. 

Det ligger en fritidsbolig 350m unna, samt en rekke 
eneboliger (den nærmeste kun 120m unna) i 
området rundt. Tiltaket vil slik sett være svært 
uheldig for det som kan karakteriseres som ei lita 
bolig-grend ved Granerud, dersom det åpnes for et 
kommersielt masseuttak her.  

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Grunnen er bart fjell og fjell m/tynt el 
usammenhengende løsmasser ihht NGU. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Området ligger meget godt plassert i forhold til 
veisystemet, kun 100m fra Fv-21 Haldenveien på 
Stikleveien, og uttaket kan også betjenes via en 
eksisterende skogsbilvei.  

Et grustak ved Granerud vil gi lokal og kortreist 
tilgjengelighet til en viktig ressurs i den sydlige del 
av kommunen, og også i forhold til Ørje. 

Miljømessig er dette en fordel, da transport-
behovet reduseres. Uttaksområdet er så lite, at det 
kommersielt sett ikke vil kunne betjene hele 
Østfold. Dette vil betjene det lokale markedet. 

Forøvrig ligger det et regulert masseuttak ved 
Gråbølsødegården, og det kan vurderes som at 
dette dekker denne delen av kommunen. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Ikke aktuelt tema for et masseuttak. 
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SAMFUNNSDELEN 

 

+ Ut over generell næringsutvikling/ styrking av 
landbrukets vilkår, har ikke samfunnsdelen 
behandlet masseuttaksområder spesifikt. 
Et grustak ved Granerud gi lokal og kortreist 
tilgjengelighet til en viktig ressurs, og styrke 
gårdens driftsgrunnlag. 
 

Samlet vurdering 

 Det er avdekket vesentlig negativ konsekvens i forhold til eksisterende bebyggelse som 
ligger i umiddelbar nærhet til området. Det kan derfor ikke anbefales at det åpnes for 
kommersiell drift for masseuttak her. Dersom det allikevel legges inn i arealdelen, vil det 
måtte gjennomføres en reguleringsprosess. Utfallet av en slik eventuell prosess vil være 
høyst usikkert, antagelig med negativt utfall og innsigelser. Forøvrig ligger det et regulert 
masseuttak ved Gråbølsødegården, og det kan vurderes som at dette dekker denne 
delen av kommunen. 

Det anbefales derfor at området ikke legges inn i arealdelen. Begrenset uttak av 
morenemasse til eget bruk til utbedring/ utvidelse av skogsbilveier for uttak av tømmer 
vil ikke utløse reguleringskrav. 
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Område nr.14b: Hyttefelt Gjøngerud, 110/2 – FN5 

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) og 100m-beltet 
Foreslått formål Hyttefelt 
Områdets areal 7 mål utvidelse av eksisterende hyttefelt (6 mål) 
Forslagsstiller Gjermund Øistad 
 

 
Kart over området – innspill 14b markert med 
orange og FN5. 

 

 
Oversiktskart – forslaget merket 14b midt i 
utsnittet. 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
• På Gjøngerud hyttefelt ligger det 5 hytter. 
• Dette er ikke lagt inn som hyttefelt i gjeldende arealdel, og det bes om at Gjøngerud nå 

legges inn som hyttefelt. 
 
TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Ingen kjente områder for rekreasjon og friluftsliv 
utover at området ligger i 100-meterssonen langs 
vassdraget. Ettersom omkringliggende områder er 
utbygd er restarealene lite attraktive, men med en 
fortetting framstår området mer massivt. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Nærmere kartlegging gjennomføres før regulering. 

VANN OG VASSDRAG + Ligger i sonen for vernet vassdrag, i 
vassdragskanten. Hyttefeltet er meget godt synlig 
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 fra vassdraget, siden hyttene er plassert helt i 
vannkanten. Å legge inn de eksisterende hyttene 
endrer ikke på de faktiske forhold, og dermed heller 
ingen endring i forholdet til vassdraget. 

Imidlertid er hyttefeltet lagt inn som en 
sammenhengende form, og ikke enkelttomter – 
noe som medfører en utvidelse av hyttefeltet med 
7 mål, noe som medfører at det kan oppføres 
anslagsvis 3 nye hytter som fortetting. Dette endrer 
imidlertid ikke særlig på forholdet til vassdraget, da 
strandsonen her allerede er bebygget. 

LANDBRUK + Berører ikke dyrket mark, da området allerede er 
utbygget med hytter. Gjelder også den marginale 
utvidelsen på 7 mål. Høy bonitet, litt middels. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø. 

STØY OG FORURENSNING + Hyttene ligger såpass langt unna fylkesveien (ca ½ 
km), at trafikkstøy ikke er tema her.  

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 Området ligger helt inntil vassdraget, så det må 
settes en nedre/ laveste begrensning for bygg og 
anlegg i forhold til flomvannstand. Grunnen er bart 
fjell og fjell m/tynt el usammenhengende løsmasser 
ihht NGU. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Området ligger 7km syd for Ørje, og er godt 
plassert i forhold til veisystemet, kun 500m fra Fv-
21 Haldenveien via Gjøngerudveien. Det er vei helt 
frem til hyttene. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Ligger i nærheten av et lite grendesenter 
Skogheim/Granerud/Fløvik. 1 km syd for Øymark 
kirke. 

SAMFUNNSDELEN 

 

+ En utvidelse av hyttefeltet fra 5 til anslagsvis 8 
hytter er i tråd med samfunnsdelens målsetting om 
å utnytte vassdragets attraktivitet, samt å fortette 
eksisterende og allerede utbygde hytteområder på 
en bedre måte, fremfor å ta hull på nye urørte 
områder.   

Samlet vurdering 

 Det er ikke avdekket noen vesentlig negativ konsekvens ved å legge inn hyttefeltet. 

Dette er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Det forutsettes en felles regulering 
for eksisterende og nye hytter, før videre utbygging kan skje. 
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Område nr.15: Utvidelse av Rørvik Camping C4, 118/32 

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) og 100m-beltet 
Foreslått formål Campingplass og hyttefelt 
Områdets areal 50 mål utvidelse av eksisterende camping + 38 mål 

hyttefelt 
Forslagsstiller Anne og Tor Harald Rørvik 
 

 
Kart over området – innspill 15 markert med 
orange (hytter) og lilla (fritids- og turistformål). 
Grønnstruktur (friområde) vist med grønt, og 
mørkeblå firkant er brygge. 

 

 
Oversiktskart – forslaget midt i utsnittet, merket 
nr.15. 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
• Øsker å utvide eksisterende campingplass med 40 vogner. Det har vært fullt, med ventelister 

i lang tid. Eksisterende vei forlenges, som igjen kan kobles til traktorvei som går opp til 
Moenveien. Eksisterende tursti vil bestå. Det kommer strøm, kloakk og drikkevann til hver 
vogn (kobles til eksisterende renseanlegg via pumpestasjon). 

• Ønsker hyttefelt med 7 hytter. Disse er tenkt skilt ut med eget målebrev på ca 1 mål hver. 
Tenker å bygge selv, for salg eller utleie. Bindes veimessig sammen med campingen, odet vil 
bli strøm, vann og avløp til hver tomt. Kobles til renseanlegg med campingen. Eksisterende 
traktor/ driftsvei fra Moenveien vil bli oppgradert til adkomstvei. 

• Ønsker å bygge hus/ «Fløtarbu» for utleie, med 4-6 senger for fisketurisme, ytterst på neset 
vest for stranda. Dette er tenkt i stil som et pakkhus med 3 små utleie-enheter bygge 
sammen, i stil med uthus ved slusene, uthus ved Ytterbøl eller båthus ved Østre Otteid og 
Gysbu. Lage noe ut av tømmerfløtingshistorien, og oppgradere eksisterende slipp med mer. 

• Ønsker å etablere område med plass til lavoer eller stor-telt, helt syd ned mot vannet. 
• Ønsker å oppgradere eksisterende strand. 
• Ønsker å etablere en ny brygge, for å samle båtene 
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Har lagt ved prosjekt-/ reguleringsskisse. 

 
TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

0 Området ligger umiddelbar syd for/ inntil 
eksisterende campingplass, og er slik sett 
friluftsområde for camping-gjestene. Ved utvidelse 
av campingområdet vil det fortsatt ligge store 
natur- og friluftsområder rundt campingområdet. 

Ved å tilrettelegge for 40 nye plasser, vil det bli 40 
nye familier som får nyte godt av dette. Området er 
populært i camping-sammenheng, og er et tilbud 
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som er med på å styrke kommunens omdømme og 
attraktivitet når det gjelder rekreasjon og friluftsliv. 

 

Eksisterende reguleringsplan, med aktuelt område 
syd for denne. Traktorveien med sort strek. 

Sjøsystemet Stora Lee betegnes som et attraktivt 
friluftslivsområde. Nedbygging av strandsonen vil 
forringe rekreasjonsverdien for allmennheten og 
grønnstrukturen. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Funn av rødlisteart med status nær truet i området 
ihht Artskart. Nærmere kartlegging gjennomføres i 
forbindelse med regulering. 

VANN OG VASSDRAG 

 

+ Ligger utenfor sonen for vernet vassdrag. 

Campingplassen ligger inntil vannet, noe også sydlig 
utvidelse kommer til å gjøre. 

Imidlertid er den nære strandsonen såpass bratt, at 
det nye campingområdet er noe tilbaketrukket fra 
strandsonen. Det er planlagt tursti i denne 
strandsonen. I vika nederst (Nestingen) er det 
planlagt badestrand og brygge, samt leirplass for 
lavo/ store telt. 

LANDBRUK + Berører ikke dyrket mark. Middels god bonitet. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

0 Det er i forbindelse med prosjekt-arbeidet 
gjennomført arkeologisk registrering. Det ble gjort 
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3 funn: Kokegroper og flintavslag. Disse er 
avmerket på regulerings-skissen over. 

Disse må avsettes med hensynssone H-730 
(båndlegging etter lov om kulturminner) i 
reguleringsplan, og gis tilhørende 
vernebestemmelser. 

STØY OG FORURENSNING + Trafikkstøy ikke er tema her.  

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 Området ligger helt inntil vassdraget, så det må 
settes en nedre/ laveste begrensning for bygg og 
anlegg i forhold til flomvannstand.  

Grunnen er bart fjell og fjell m/tynt el 
usammenhengende løsmasser ihht NGU. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Området ligger et godt stykke unna det sentrale 
veisystemet i kommunen. Man må kjøre øst for 
Østre Otteidvika, enten via Stikleveien eller 
Buerveien, så over på Rørvikveien (som for innspill 
nr.7). 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Temaet er i utgangspunktet ikke høyaktuelt for 
campingplass (og hyttefelt), og det ligger langt unna 
øvrige servicefunksjoner og tilbud/ handel.  

Service-funksjoner er allerede etablert på plassen, 
og sosial infrastruktur vil være lokalt på 
campingplass og hyttefeltet. I dette tilfellet blir det 
såpass mange mennesker samlet på ett sted, at 
man vet at dette sosialt sett fungerer svært godt for 
mennesker som søker rekreasjon og fritid av denne 
type. Dette antas også å ha svært gunstig effekt på 
trivsel og folkehelse. 

 Litt lenger nordover ligger også Eng hyttefelt. 

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Utvidelsen av et eksisterende turist-, fritids- og 
rekreasjonsanlegg er i tråd med samfunnsdelen, 
både i forhold til å utnytte eksisterende anlegg og 
infrastruktur, samt videre satsing på turisme ved å 
utnytte vassdragenes attraktivitet. Det beskrevne 
prosjektets aktiviteter og innhold er helt i tråd med 
hva som anbefales i samfunnsdelen. 
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Samlet vurdering 

 Det er ikke avdekket noen vesentlig negativ konsekvens ved forslaget, men det har vært 
en avveining mellom hensyn til belastningen av Otteidvika og strandsone/ grønnstruktur, 
opp mot turisme/ ferie-anlegg. Det er lagt vekt på at dette vil bli en utvidelse av et 
allerede etablert og populært anlegg. Dette er slik sett i tråd med kommuneplanens 
samfunnsdel. Området forutsettes regulert. 

Eksisterer avløpsanlegg til hyttene, og eksisterende anlegg vil nok ikke kunne ta mer 
kapasitet, det må påregnes å anlegge nytt fellesanlegg. Strøm, vann og kloakk må 
beregnes å løses med felles anlegg. 

Hasledalen, Skjærvik, Rørvik og Viken ligger alle ved Stora Lee, og det kan slik sett gjøres 
en total vurdering med tanke på vann, strøm og kloakk. 
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Område nr.16: Nytt boligfelt, Orderud Østre, 8/25 

Dagens formål LNF3 Spredt bolig- og hyttebygging tillatt 
Foreslått formål Nytt boligfelt 
Områdets areal 15,8 mål 
Forslagsstiller mmw arkitekter, på vegne av Bård Vassbotn 
 

 
Kart over området – forslaget markert med 
gult, midt i utsnittet. 

 

 
Oversiktskart – forslaget merket nr.16. 

 
Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 

• Har utarbeidet en mulighetsstudie, som er oversendt kommunen. 
• Ønsker å bygge 22 øko-modulboliger i ulike størrelser (65-130 m2.) 
• Prosjektet vil ha høy miljøprofil, hvor det legges opp til naturlige rensesystemer og 

alternative energikilder fra solceller, vindmøller og jordvarme. 
• Plasseringen av tiltaket vil være gunstig for nye innflyttere, med 14 km til sentrum av Ørje, 20 

km fra grensen til Sverige. 
• Skolebuss passer eiendommen morgenen/ettermiddag til barne- og ungdomsskole i Ørje og 

videregående i Mysen. 
• Ny bebyggelse etableres i en skråning med eksisterende skog, et areal verken egnet til 

jordbruk eller skogsdrift. 
• Boligene er tenkt prefabrikkert i moduler som raskt monteres på stedet. Dette muliggjør kort 

byggetid og minst mulig inngrep i naturen. Alle boenhetene vil få vestvendt utsyn over 
Rødenessjøen. 

• Hver enkelt bolig vil disponere en tilhørende jordlapp på 200 m2 med vanningssystem for 
dyrking og egenproduksjon av mat. Dette gir et etterlengtet tilbud til en befolkningsgruppe 
med økologisk bevisste innflyttere fra feks. Oslo, som søker nettopp en slik mulighet til å 
kunne leve økologisk i pakt med naturen. 
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• Utslipp og vannforsyning må avklares nærmere med kommunen, men foreløpig prosjekteres 
det med å skulle borre etter vann og å ha privat renseanlegg. 

• Adkomstvei fra Fylkesvei 21, Østre Rødenesveien vil forbli uendret, og alle interne veier og 
parkering løses på egen eiendom. 

• Renovasjon vil ikke endres i forhold til dagens løsning og plassering, men volum vil enkelt 
kunne tilpasses kommende behov. 
 

TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Ingen kjente områder for rekreasjon og friluftsliv 
utenom områdets egenverdi. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Nærmere kartlegging gjennomføres før regulering. 

VANN OG VASSDRAG 

 

+ Ligger i sonen for vernet vassdrag, men ca 300m fra 
vassdraget. Feltet vil antagelig ikke være synlig fra 
vassdraget, da gårdstunet Orderud Nordre ligger 
mellom feltet og vassdraget. 

LANDBRUK 0 Berører noe dyrket mark.  

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Berører ikke registrerte fornminner eller vernede 
eller fredete bygninger eller miljø. 

STØY OG FORURENSNING 0 Aktsomhetskartet for støy viser at trafikken på fv-
21 (Østre Rødenesveien) må vurderes i påfølgende 
regulering, da boligene er tenkt passert relativt nær 
fylkesveien. 

 

Boligene vil riktignok bli liggende ganske høyt over 
veien – noe som støymessig er gunstig, men det 
kan være man bør trekke to av enhetene som er 
presentert noe lenger unna veien. 

Regulering og byggemelding vil fastsette dette 
nærmere. 
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SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Grunnen er løsmasser – hav – og fjordavsetning, 
samt bart fjell og fjell m/tynt el usammenhengende 
løsmasser ihht NGU. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 0 Området ligger 14km nord for Ørje, inntil fylkesvei 
21, og har slik sett god tilgjengelighet. 

1km nord for området ligger Aaseby camping, og i 
området rundt ellers ligger det en god del 
eneboliger og fritidsboliger. I områdene rundt er 
det i tillegg åpnet for spredt boligbebyggelse. 

Imidlertid er det ikke offentlig avløpsanlegg i 
området, slik at dette må løses lokalt, som 
fellesløsning. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Tiltaket er en styrking av et lite grendesenter, og 
har slik sett positiv effekt.  

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Tiltaket er i tråd med samfunnsdelens intensjoner 
om at kommunen skal tilrettelegge for alternative 
boformer, og utnytte vassdragets attraktivitet. 
 

Samlet vurdering 

 Det er ikke avdekket noen særlige negative sider ved forslaget, og det anbefales lagt inn i 
arealdelen. 

Prosjektet svarer på samfunnsdelens føringer om at Marker kommune skal utforske og 
legge til rette for alternative boformer, med miljøvennlig oppvarming/ energibruk. 

Imidlertid er det ikke offentlig avløpsanlegg i området, slik at dette må løses lokalt, som 
fellesløsning. 
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Område nr.17: Fritids- og turistområde på Otteid, 128/2, FTN-3 

Dagens formål Inngår i reguleringsplan for Otteid: 
Landbruksområde og deler av friluftsområde. 

Foreslått formål Økologisk kolonihage/ hyttefelt 
Områdets areal 325 mål 
Forslagsstiller Østre Linje arkitekter, på vegne av Jens Gunneng 
 

 
Kart over området – forslaget markert med 
raster og lilla farge, FTN-3. 

 

 
Oversiktskart – forslaget markert med nr.17. 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
Forslaget til etablering av en økologisk kolonihage på Otteid i Marker kommune, er utarbeidet av 
Østre Linje arkitektur og landskap, på vegne av grunneier av 128/2, Jens Gunneng.  
Bakgrunnen for forslaget er grunneiers ønske om utvikling av sin eiendom, samt å kunne tilby en 
alternativ og enkel hytteform med en økologisk og miljøvennlig profil. 
 
Eiendommen er privateid, men atkomstveien inn til planområdet eies av kommunen. Planområdet 
grenser til Skinnarbutjern med kanalen i sør, eksisterende skogeiendommer i vest og nord, og et 
etablert hyttefelt i øst. Området er i sin helhet en skogeiendom i dag. 
 
Kolonihager har eksistert siden begynnelsen av 1900-tallet og var tenkt som et gode til arbeider-
familier i de store byene. De hadde sin storhetstid fra 30- til 60-tallet, mens interessen falt på 
70- og 80-tallet. Nå er kolonihager igjen populære. I Oslo er det 14 års ventetid, og over 12 000 på 
venteliste. 
Forslagsstiller ønsker med dette forslaget å tilby moderne løsninger, med en økologisk profil. Den 
økologiske kolonihagen i Otteid skal være en opplevelse, både for de som eier en hytte, men også for 
folk som bor i regionen. Her ligger alt til rette for sports-, fritids- og kulturaktiviteter for store og små. 
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Den økologiske kolonihagen i Otteid skal fremstå som et folkelig samlingsted for alle generasjoner. 
Målet er å kunne tilby noe nytt som folk vil ha, i et område som har en god beliggenhet ikke langt fra 
Oslo. Et av de overordnede mål med kolonihagen, er at kommunen skal fylles med liv. Otteid var 
historisk sett et knutepunkt med grendeskole, butikk, post. Ved utbygging av en kolonihage her, kan 
Otteid igjen bli et lokalt samlingssted med nærtilbud og arrangementer. 
 
Denne type utbygging vil også kreve fasiliteter som servicehus, kiosk, scene, båtplass, 
forsamlingslokale/restaurant/pub og butikk. Dette er et konsept hvor man skal være aktiv på hytta 
med fiske, dyrking av mat, båtliv, kulturtilbud, osv. Kolonihagen kan sees på som en del av et større 
konsept hvor området blir et opplevelsessenter for hytteeiere, folk i kommunen og tilreisende. Det 
skal være en kulturarena med kurs og aktiviteter. 
Alle hyttene får mulighet til parkering på felles parkeringsplass tidlig på feltet. Selve hytteområdet 
holdes dermed bilfritt. Det vil legges til rette for lading av el-bil og el-sykler. For å redusere 
trafikkbelastningen inn og ut av området, er det viktig at mange av nærtilbudene er besørget inne på 
kolonihageområdet. 
Det er ikke tenkt avløp til hver enkelt hytte. Dette blir en del av servicebyggene. Her vil det bli 
tilknyttet privat renseanlegg. Ellers vil prosjektet se på muligheter for å gjenbruke gråvannet fra 
anlegget. 
Et brannteknisk konsept skal også ligge til grunn for den videre prosjekteringen. Det er ikke tenkt 
kjøreveier inn til hytteområdene, men det skal sikres tilgjengelighet for utrykningskjøretøy. 
Utbyggingsprosjektet skal i den videre prosjekteringen hensynta eksisterende hyttefelt og 
bebyggelse, samt kulturminner og naturmangfold. Selv om kolonihyttene kan bli mange, skal 
området utvikles med en bærekraftig profil, slik at det totale fotavtrykket blir minimert. De flotte 
kvalitetene i området skal videreføres inn som en del av kolonihageprosjektet. 
Utbyggingen vil planlegges med byggetrinn, hvor det anses som mest fordelaktig å starte første 
byggetrinn lengst mot vest i feltet. Dette for å skåne de etablerte feltene med kolonihytter underveis 
i utbyggingen. 
Universell utforming: Det vektlegges å oppnå tilgjengelighet for alle. Dette må sees i 
sammenheng med det småkuperte terrenget. Det må derfor vurderes opp mot terreng- og 
landskapshensyn, hvilke områder som skal være tilgjengelig. Alle servicetilbud og lekeplasser skal 
være universelt tilgjengelig. 
Hensyn til barn og unge: Kolonihagen vil tilby lekeplasser, vannlek og steder for ballspill. Det vil legges 
til rette for gode møteplasser både utendørs og inne, hvor familier kan treffes ved arrangementer og 
festligheter. 
 
TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

0 Kartet viser området med rød strek, lagt inn på 
gjeldende reguleringsplan for Otteid. 
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Det friluftsområdet som er satt av i 
reguleringsplanen mot Store Le, er i arealdelen i 
området FTN-3 satt av med byggegrense i 
reguleringsformålsgrensen, slik at det ikke vil 
komme bygninger i dette området. Likeledes er det 
inntegnet 30m byggegrense mot Skinnarbutjern 
(denne er ikke sammenfallende med 
reguleringsplanen). Slik sett vil regulert 
friluftsområde begrenses noe der. 

Området er i dag ellers ikke benyttet i særlig grad til 
friluftsliv, men den rekreative bruken vil øke 
vesentlig, dersom den økologiske kolonihagen blir 
realisert. 

80 daa i Otteidvika er et statlig sikret 
friluftsområde. 

 
NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ Området ligger på et småkollete høydedrag mellom 
Haldenvassdraget og Store Le. 
Høydeforskjellen ligger mellom +113 moh ved 
kanalen og +135 moh på den høyeste kollen i den 
nordvestre delen av eiendommen. Noen vannsig og 
myrdrag går i de laveste partiene mellom kollene. 
Det er ganske tett med vegetasjon i området siden 
det er en skogeiendom i dag. Ved en eventuell 
etablering av kolonihage vil det åpnes opp og 
fjernes en del vegetasjon, og området vil dermed få 
gode solforhold i og med sin høye plassering ved 
Skinnarbutjern mot sør. 

Det er kartlagt enkelte arter i området som har 
nasjonal forvaltningsinteresse (Miljøstatus.no). 
Arten Solblom ved Otteidveien er en rødlistet truet 
art. Dersom utbedringer av veien foretas, bør 
denne hensyntas. I Skinnarbutjern er det også 
kartlagt truede arter som Myrstjerneblom, 
Kranstusenblad, Froskebitt. Disse berøres ikke av 
tiltaket. 
I forbindelse med bebyggelsen i Otteidvika er det 
registrert enkelte svartelistede, fremmede arter 
som lupin, fagerfredløs, kjempesøtgras, rødhyll, 
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krypfredløs. Dersom forekomster av disse oppdages 
også innenfor planområdet, bør disse bekjempes 
for å unngå ytterligere spredning. 

VANN OG VASSDRAG 

 

+ Halvdelen (mot vest) ligger i sonen for vernet 
vassdrag (jf kartutsnitt med lilla stiplet linje). 

 

Området sokner også mot vassdraget Store Le, og 
vil i praksis ha større betydning på dette vassdraget. 
Det har tidligere vært arbeidet med et 
overføringsprosjekt av båter, mellom vassdragene, 
og via Skinnarbutjern, men dette har strandet. 

Absolutt korteste avstand til Store Le er 60m, men 
dette området ligger utenfor område for verna 
vassdrag. Østre Otteid har fra før eksisterende 
bebyggelse i denne sonen. 

LANDBRUK + Berører ikke dyrket mark. Det er overvekt av eldre 
skog i området. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

0 Den sørlige delen av planområdet ligger inntil et 
regulert kulturvernformål i forbindelse med det 
gamle kanalsystemet som ble benyttet til 
tømmerfløtingen mellom Store Le og 
Haldenvassdraget. Dette historiske anlegget skal 
ikke bli negativt berørt av tiltaket. 
I følge Miljøstatus.no er hele planområdet en del av 
en fredet kulturmiljøsone som går langs 
Haldenvassdraget og med forbindelse ut til 
Otteidvika. Deler av den eldre bebyggelsen i 
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Otteidvika, den tidligere Tollstasjonen i Otteid med 
tilhørende bygninger, er også registrert som fredete 
bygninger og kulturminner. Denne bebyggelsen vil 
ikke berøres av tiltaket, og vil bidra til et hyggelig 
nærmiljø for en eventuell kolonihage. 

 

Miljøstatus.no: Registrert kulturmiljø og 
kulturminner 

STØY OG FORURENSNING + Området ligger i såpass avstand fra riksveg 21, at 
trafikkstøy ikke vil påvirke området. 

Aktiviteten (økologisk kolonihage) vil heller ikke 
generer støy av betydning for omgivelsene.  

Det er ikke kommunalt VA-nett i dette området. 
Prosjektet må baseres på privat renseanlegg. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Området er ikke registrert med fare for erosjon 
eller kvikkleire. Løsmassekartet fra NGU viser at 
området består av mye bart fjell og tynt humus-
/torvdekke. Dette indikerer god områdestabilitet. 

 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Planområdet har direkte atkomst fra Otteidveien 
som tar av fra Haldenveien rv21. Otteidveien vil få 
økt bruk som følge av utbyggingen. En trafikk-
vurdering som del av en reguleringsplan vil kunne 
belyse behov for nødvendige tiltak for å håndtere 
den økte trafikken. Trafikkbelastningen vil i 
hovedsak foregå i sommerhalvåret. 
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Trafikksikkerheten for mye trafikanter skal også 
vurderes i denne sammenheng. Det må antas at det 
er behov for å breddeutvide veien, slik at biler kan 
møtes. Otteidveien er kommunal vei. 
 
Ørje sentrum med et godt utvalg av aktiviteter og 
tilbud ligger 17 km nord for planområdet i Otteid. 
Strømfoss med sine tilbud og sitt godt bevarte 
kulturmiljø ligger 9 km mot sør. Videre sørover 
ligger Aremark sentrum (17 km) med blant annet 
matbutikk og bank. Dette er akseptable avstander 
med for eksempel el-sykkel på sommerstid. 
Det er busstopp ved i krysset ved Haldenveien med 
forbindelse til Ørje, Aremark og Halden morgen 
og ettermiddag. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 

OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Tiltaket er en styrking av et lite grendesenter 
(Otteid), og har slik sett positiv effekt.  

I Otteidvika er det både småbåthavn og 
badestrand. Det gamle trehusmiljøet er en vakker 
ramme rundt dette. På grunn av det allerede 
etablerte hytteområdet, samt mange besøkende til 
stranden og småbåtbrygga, er det mye aktivitet og 
liv i Otteidvika på sommerstid. 
Ute ved Haldenveien (rv-21) ligger grendehuset 
som er en møteplass for denne delen av bygda. Her 
er det aktiviteter og program gjennom hele året fra 
juletrefester til sommerauksjoner og fester. 
Tidligere var dette knutepunktet i Otteid med blant 
annet skole, butikk og postkontor. 
Det er store muligheter for friluftsliv og rekreasjon 
lokalt i området med blant annet branntårnet på 
Linnekleppen, Bøensetre, Soot-stien osv. 
 

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Tiltaket er i tråd med samfunnsdelens intensjoner 
om at kommunen skal tilrettelegge for fritidsformål 
og turistnæring/ -prosjekter som utnytter 
vassdragets attraktivitet. 
 

Samlet vurdering 

 Det er ikke avdekket noen særlige negative sider ved forslaget, og det anbefales lagt inn i 
arealdelen, men under klar forutsetning av at det utarbeides en reguleringsendring. 
(reguleringsplankrav er lagt inn). Det er også inntegnet byggegrenser, som vil bli førende 
på dette planarbeidet. 

Prosjektet svarer på samfunnsdelens føringer om at Marker kommune skal legge til rette 
for fritidsformål og turistnæring/ -prosjekter som utnytter vassdragets attraktivitet. 

Imidlertid er det ikke offentlig avløpsanlegg i området, slik at dette må løses lokalt, som 
fellesløsning. 
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Område nr.18: Utvidelse av Joval Camping C5, 118/32 

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) og 100m-beltet 
Foreslått formål Campingplass 
Områdets areal 28,5 mål utvidelse av eksisterende camping  
Forslagsstiller Morten Jaavall 
 

 
Kart over området – innspill 18 markert med 
lilla (FTN-5, fritids- og turistformål). 

 

 
Oversiktskart – forslaget midt i utsnittet, merket 
nr.18. 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
• Ønsker å redusere trafikken gjennom gårdstunet, ved å legge ny adkomstvei på oversiden, i 

en naturlig trasé. Den kan ligge mellom beitehegn og camping. 
• Utvidelsen av eksisterende campingplass kan bli på ca 30 vogner. Ser for seg en trinnvis 

utvikling. 
 

TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

  + Området ligger umiddelbart nord-øst for/ inntil 
eksisterende campingplass. Utvidelsen omfatter 
ikke arealer som berører temaene, men økt trafikk 
som følge av utvidelsen vil kunne ha betydning for 
tilgjengeligheten i området som stort. Det er 
allerede flere campingplasser i området. 
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Skisse fra grunneier, som fulgte innspillet. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Nærmere kartlegging gjennomføres før regulering. 
Ligger innenfor det som i planen er foreslått som 
hensynssone landskap. 

VANN OG VASSDRAG 

 

0 Ligger i sonen for vernet vassdrag. 

Campingplassen ligger inntil vassdraget, utvidelse 
kommer noe lenger unna. Ligger i område S2 – 
kombinert formål friluftsliv og naturområde. 

LANDBRUK 0 Utvidelsen av campingplassen vil i hovedsak skje på 
dyrket mark, og det vil være atkomst i og over 
dyrket mark. Arealbruk vil imidlertid være slik at 
arealet kan tas i bruk igjen til dyrket mark ved 
behov. Det etableres et større beiteområde i 
tilknytning til dette området, som kompenserer for 
det arealet som tas ut av drift. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

0 Joval Camping ligger i et større område som på 
fylkesplanens temakart for kulturmiljø er avsatt 
som et verdifullt område i regional sammenheng 
(rundt Rødnes prestegård og helt opp til Kroksund 
bru). 

STØY OG FORURENSNING + Området ligger såpass langt nedenfor 
Kroksundveien at trafikkstøy ikke er tema her. 
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Årsdøgntrafikken er heller ikke så stor at det vil 
utgjøre et problem. Arealet ligger usjenert og 
skjermet fra vei og resten av anlegget. Aktivitet på 
plassen generer noe støy i forbindelse med 
båttrafikk og vannsportaktiviter. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Området er ikke registrert med fare for erosjon, 
flom eller kvikkleire. Det er nærhet til sjøen for 
slukkevann, og øvrig brannsikkerhet vil beskrives 
nærmere i detaljplanen. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Campingplassen har god tilgjengelighet, og ligger 
langs Rv-125 (Kroksundveien) i nærheten av 
Solbergkrysset og Fv-831. Sentralt med relativt 
korte avstander til Ørje, Mysen og Bjørkelangen. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Temaet er i utgangspunktet ikke høyaktuelt for 
campingplass, og den ligger et stykke nord for Ørje, 
med servicefunksjoner og tilbud/ handel som er 
der.  

Service-funksjoner er allerede etablert på plassen, 
og sosial infrastruktur vil være lokalt på 
campingplassen. I dette tilfellet blir det såpass 
mange mennesker samlet på ett sted, at man vet at 
dette sosialt sett fungerer svært godt for 
mennesker som søker rekreasjon og fritid av denne 
type. Dette antas også å ha svært gunstig effekt på 
trivsel og folkehelse. 

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Utvidelsen av et eksisterende turist-, fritids- og 
rekreasjonsanlegg er i tråd med samfunnsdelen, 
både i forhold til å utnytte eksisterende anlegg og 
infrastruktur, samt videre satsing på turisme ved å 
utnytte vassdragenes attraktivitet. Det beskrevne 
prosjektets aktiviteter og innhold er helt i tråd med 
hva som anbefales i samfunnsdelen. 
 

Samlet vurdering 

 Negative sider ved forslaget er at det beslaglegger dyrket mark, noe som kompenseres 
ved å ta i bruk skogbruksareal til beite. Prosjektet svarer på samfunnsdelens føringer om 
at Marker kommune skal legge til rette for fritidsformål og turistnæring/ -prosjekter som 
utnytter vassdragets attraktivitet. 
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Område nr.19: Utvidelse av Sletta industriområde – Nysterud  

Dagens formål LNF4 (byggeforbud) 
Foreslått formål Næringsbebyggelse 
Områdets areal 102,5 mål 
Forslagsstiller Kommuneplanutvalget/ rådmannen 
 

 
Kart over området – innspill 19 markert med 
lilla (NN-1, ny næringsbebyggelse). 

 

 
Oversiktskart – forslaget midt i utsnittet, merket 
nr.19. 

Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
• Marker kommune har startet salg av tomter på Sletta II, og det er forventet at feltet i løpet av 

relativt kort tid vil være sluttsolgt. Planutvalget har derfor bedt administrasjonen vurdere 
alternativer for utvidelse av industrifeltet. Videre utvidelse vil være noe utfordrende, spesielt 
på grunn av topografi og grunnforhold. Det er høydeforskjeller som gir store terrenginngrep 
og høye kostnader. Det er heller ikke opplagt at det er ønskelig å utvide feltet videre mot 
nord av hensyn til naboer og landskap.  

• Rådmannen har derfor sett på alternativer og funnet området i tilknytning til dagens 
kontrollstasjon, på to sider av gammel E18. Her er det svært enkelt å etablere vei, vann og 
avløp, og det er sannsynligvis små konflikter knyttet til annen arealbruk.  

• Grunneier stiller seg positiv til dette. 

 
Reguleringsplanen for E18. 
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TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ Utvidelsen omfatter ikke arealer som berører 
temaene, og en etablering av industriareal her er av 
liten betydning for de nevnte temaer. Arealet er 
allerede berørt etter større anleggsarbeid knyttet til 
ny trase for E18. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

+ 

 

Ingen kjente arter ihht Artskart eller Naturbasen. 
Det er gjort omfattende kartleggingsarbeid i 
området i forbindelse med tidligere anleggsarbeid. 

VANN OG VASSDRAG + Berører ikke vassdraget. 

LANDBRUK + Etablering berører ikke dyrket mark og 
skogbruksareal som av lavere bonitet. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Liten betydning for kulturmiljø og kulturlandskap. 
Det er ikke registrert kulturminner i området.  
Utvidelse av kommunens industri-felt foreslås her 
framfor en utvidelse av eksisterende industriareal, 
for å unngå bruk av dyrket mark og videre utvidelse 
til ulempe for nærliggende bebyggelse. 

STØY OG FORURENSNING + Arealet er eksponert for støy fra E18, noe som må 
anses av mindre betydning for et industri-felt. Det 
er ikke bebyggelse i umiddelbar nærhet slik at 
aktivitet på industrifeltet ikke vil virke forstyrrende 
for omgivelsene. 
Det er enkel opparbeiding av vei, vann og avløp, da 
dette allerede er i umiddelbar nærhet. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

+ Området er ikke registrert med fare for erosjon, 
flom eller kvikkleire. Slukkevann og øvrig 
brannsikkerhet vil beskrives nærmere i 
detaljplanen. Det er enkel atkomst for 
utrykningskøretøy. 
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TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Området ligger med lett atkomst fra fylkesvei, og 
sentralt med relativt korte avstander til Ørje, 
riksgrensen og ny E18. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Temaet lite aktuelt for etablering av industrifelt. 

SAMFUNNSDELEN + Sikring av tilstrekkelig utbyggingsgrunn for industri 
og næring er i tråd med samfunnsdelen. 

Samlet vurdering 

 Etablering av industri-felt vil nødvendigvis gå på bekostning av andre interesse, og det er 
derfor viktig å gjøre plasseringen slik at interessekonfliktene blir minst mulig. Det 
aktuelle arealet medfører minimale interessekonflikter. 
Det er offentlig avløpsanlegg i området og atkomsten er enkel. 

 

 

 

Område nr.20: Utvidelse av Krogstadfeltet 

Dagens formål Området inngår i gjeldende kommunedelplan for 
Ørje, og er der avsatt som område som skal 
reguleres. 

Foreslått formål Boligformål 
Områdets areal 46,9 mål  
Forslagsstiller Marker kommune 

  
Oversiktskart – innspill 20 
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Begrunnelse/ beskrivelse av forslaget fra forslagsstiller: 
Marker kommune ønsker å tilby kommunale tomter i Ørje. Det er konkludert med at det skal 
tilrettelegges for dette på og inntil det eksisterende boligfeltet Krogstad. Etter ønske fra grunneier av 
landbrukseiendommen gnr. 94 bnr. 1 skal gjeldende reguleringsplan for Krogstad endres slik at dyrket 
mark skånes og bevares. Samtidig skal man utvide planområdet i nord-østlig retning for å flytte 
ubebygde, regulerte tomter og regulert vei fra dagens jorde til skogarealene i nordøst. 
Et forslag til ny detaljregulering for Krogstad var på høring og offentlig ettersyn i 2018. Den nye 
reguleringsplanen for Krogstad skal erstatte gjeldende reguleringsplan for Krogstad, vedtatt 
14.09.1991. 
Hele planområdet er på 211 dekar. Det er en netto økning på 46,9 dekar fra gjeldende 
reguleringsplan. Planområdet består av ca. 50 bebygde, privateide boligtomter, og i tillegg inngår 
delvis 5 bebygde, privateide boligtomter. I tillegg er det arealer med skog, dyrket mark, vei og myr. 
Etter høringen og offentlig ettersyn av planforslaget ønsker kommunen å gå inn for en reduksjon av 
antall boliger til netto økning 10. Det vil bli lagt opp til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse 
for å tilby ulike boligtyper. I planforslaget skånes 12,6 dekar av dagens jordbruksareal for utbygging 
sammenlignet med gjeldende reguleringsplan. I tillegg er det lagt opp til bedre forbindelser for 
gående og syklende i planområdet sammenlignet med gjeldende plan. I yttergrense mot nordøst blir 
det regulert til grøntområder. 
Konsekvensutredningen av planforslaget i 2018 viser at det har lav konfliktgrad, og det er en positiv 
gevinst for bl.a. myke trafikanter, jordvern og kulturminner. 

 
Sydlig del er på 60 mål er allerede vedtatt og avsatt i overordnet plan (kommunedelplan for Ørje), og 
utredes derfor ikke nærmere.  
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TEMA konsekvens Kommentar 

REKREASJON, FRILUFTSLIV OG 
GRØNNSTRUKTUR 

+ De grønne arealene i reguleringsplanforslaget er 
med og sikrer et godt bomiljø for barn og 
unge samt mulighet for friluftsliv. 
Verdi eller omfang av temaet friluftsliv, grønn-
struktur, barn og unge er lokal og viktig for de som 
bor der. Konsekvens for temaene er nøytral/ingen 
konsekvens fordi plan og bestemmelser innebærer 
lave positive og negative konsekvenser. Positive 
konsekvenser for barn og unge er også bygging av 
nytt fortau. 

NATUR- OG LANDSKAPSVERDIER 
OG BIOLOGISK MANGFOLD 

0 Mot jordet i vest er det i reguleringsplanforslaget 
sikret en smal kantsone mellom jordet og planlagt 
vei, hvilket vil myke opp landskapsvirkningen av 
bebyggelsen med grønn vegetasjon som blant 
annet seljetrær og busker. 
Landskapsvirkningen av den nye bebyggelsen blir 
relativt liten fordi terrenget er såpass flatt og gir 
lite innsyn for allmennheten fra vest og øst. Kollen 
bevares som grønnstruktur, hvilket bevarer noe av 
det naturlige landskapet i planområdet mht. 
landskapsvirkning. Bevaring av kollen som skog-
kledd, bidrar til å dempe landskapsvirkningen av 
bebyggelsen. Videre anses at begrensningen i 
byggehøyde i stor grad bidrar til å dempe 
landskapsvirkningen av bebyggelsen. 
Gårdsbebyggelsen og jordene vest for planområdet 
skaper avstand og skjermer for innsyn fra vest. 
Omfang eller verdi av landskap og estetikk i plan-
området og influensområdet er lav. 
Konsekvens for estetikk og landskapsvirkning er lav 
negativ konsekvens. 

Konsekvenser for naturmangfold er vurdert etter 
naturmangfoldloven (nml) §§ 8 – 12. Arealene der 
ny bebyggelse er tenkt oppført, er i all hovedsak 
skog der det er drevet aktivt skogbruk og foretatt 
sluttavvirkning. Den samlede belastningen for 
økosystemene, jf. nml §10, anses å være begrenset. 
Myrområdene bevares. Dagens skogområder 
brukes av rådyr, elg, vanlige fuglearter, vanlige 
planter og andre organismer. Jordekantene blir i 
stor grad beholdt til fordel for insekter og andre 
arter knyttet til jordbrukslandskapet. Videre er det 
sikret en korridor for arter fra skogområdene i øst 
og videre vestover. Det er også avsatt grøntareal 
langs elva/bekken i nord, og det er skogareal på 
begge sider av bekken/elva nord for planområdet. I 
dette området av Ørje og Marker der det er store 
tilgjengelige skogområder og jordbrukslandskap, 
anses den planlagte utbyggingen å ha svært 
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begrenset lokal konsekvens for økosystemene, og 
den vurderes der til å være lav/liten. Omfang eller 
verdi av naturmangfold i planområdet og influens-
området er lav. Konsekvensen for naturmangfold er 
lav negativ konsekvens. 

VANN OG VASSDRAG + Ligger ikke inntil vassdraget, og er ikke synlig fra 
Halden-vassdraget. 

LANDBRUK + Omfang eller verdi av landbruk i planområdet er lav 
grunnet lite areal. Konsekvens for landbruket er lav 
positiv konsekvens grunnet at planforslaget legger 
opp til mindre beslag av dyrket mark enn null-
alternativet, og arealbeslaget av dyrket mark i 
planforslaget er svært begrenset og kun til 
nødvendig adkomst. 

KULTURMINNER/ -MILJØ OG 
KULTURLANDSKAP 

+ Det automatisk fredede kulturminnet i området er 
hensyntatt gjennom båndlegging etter 
kulturminneloven i reguleringsplanforslaget. 
Det samme er 5 meter sikringssone rundt.  
Arealer rundt gravrøysa er regulert til LNF- 
friluftsformål slik at opplevelsesverdien med 
kulturminnet er sikret. Den fredede gravrøysa anses 
derfor godt sikret utover det kulturminneloven 
setter som minstekrav. Stien over kollen beholdes, 
og informasjonsskiltet ved kulturminnet er ved 
stien og kulturminnet. Kulturmiljøet rundt 
gravrøysa, dvs. kollen den ligger på, bevares. Plan 
og bestemmelser legger opp til en bedre sikring 
etter kulturminneloven enn null-alternativet. 
Omfang av kulturminnevernet i området er lav-
middels. 
Konsekvens for kulturminnevernet er lav positiv 
konsekvens. 

STØY OG FORURENSNING + Ifølge støyberegninger utført i forbindelse med 
utbygging av ny E18 gjennom Ørje gir ikke utslag 
over tillatte grenseverdier for bebyggelsen i 
planområdet. Fra fv. 21 kan det forekomme noe 
trafikkstøy, men det er begrenset med trafikk med 
ÅDT 1425. Samtidig er den planlagte bebyggelsen 
mer enn 60 meter fra fylkesveien. Det er derfor ikke 
ansett relevant med støyutredningen i saken, og 
det er lagt til grunn at trafikkstøy fra fv. 21 er under 
tillatte grenseverdier. 
På Kilebuveien er det trafikk fra ca. 85 husstander 
og noe trafikk til og fra veien Krogstadbråten. 
Dette kan representere noe belastning for de som 
bor inntil veien i dag, men det er ikke planlagt ny 
bebyggelse langs Kilebuveien. Det er likevel ikke 
grunn til å tro at støy fra trafikk på Kilebuveien 
overstiger tillatte grenseverdier for støy. Det legges 
ikke opp til økt trafikk på Kilebuveien siden ny 
bebyggelse kun skal ha adkomst fra fv. 21 i nord. 



Konsekvensutredning til kommuneplanens arealdel Marker 2020 - 2032 side 72 
 

Omfang eller verdi for temaet støy er lav. 
Konsekvens av støy i og som følge av ny bebyggelse 
er liten negativ. 

SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

0 ROS-analysen til reguleringsplanforslaget viser 
ingen klare konfliktområder mellom sikkerhet og 
beredskap vs. plan og bestemmelser. 
 

 
Aktsomhets-sone for skredfare viser at nærmere 
vurderinger bør gjøres i nordlig del av området. 

 
Aktsomhets-sone for flomfare viser at området bør 
vurderes nærmere i så måte. 

TILGJENGELIGHET OG ATP-
PRINSIPPER 

 + Meget god tilgjengelighet. 

SOSIAL INFRASTRUKTUR, 
OPPVEKST OG FOLKEHELSE 

+ Kan benytte kommunens handles- og service-tilbud 
i sentrum. Dette gjelder også for skole, fritid og 
oppvekst. 

SAMFUNNSDELEN 

 

+ Ligger umiddelbart nord for Ørje sentrum, og kan 
benytte seg av service-, barnehage- og 
skoletilbudet som finnes der. Ligger i tilknytning til 
eksisterende infrastruktur og bebyggelse. 
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Kommuneplanens samfunnsdel for Marker 
beskriver både ulike boligtyper, bo-attraktivitet og 
fordeler med å bo i Marker og Ørje. Utvidelsen 
anses å følge opp kommuneplanens samfunnsdel. 

Samlet vurdering 

 Området inngår i gjeldende kommunedelplan for Ørje, men ligger innenfor 
kommunesenter/ tettstedsgrensen (rød stiplet linje) i ny kommuneplan, men vil komme 
til å ligge utenfor ny fremtidig sentrumsplan (områderegulering) for Ørje.  

Innenfor ny sentrums-avgrensning (sentrumsområdet) vil kommunedelplan for Ørje 
2007 – 2019 gjelde inntil den blir avløst av ny sentrumsplan (områdereguleringen). 
Utenfor ny sentrums-avgrensning blir kommunedelplanen fra 2007 opphevet av denne 
nye arealdelen. For Krogstadfeltet – med utvidelsestrinnene – blir det derfor ny 
kommuneplan som gjelder, og deretter ny reguleringsplan(er). 

Oppsummering og konklusjon hentet fra konsekvensutredningen fra 
reguleringsplanforslaget for Krogstadfeltet (30.04.2018): 

Planområdet ligger i et område med ganske lavt konfliktpotensiale med miljø og 
samfunn. Plan og bestemmelser gir innen flere temaer en bedre oppfølging av 
overordnede føringer enn gjeldende reguleringsplan for Krogstad, vedtatt i 1991. Det 
gjelder spesielt jordvern, trafikksikkerhet og hensyn til kulturminnevern. Plan og 
bestemmelser får ikke negative konsekvenser for sentrums- og tettstedsutvikling. Samlet 
sett er det ikke vesentlige negative konsekvenser for miljø og samfunn som følge av 
planfremmers detaljregulering for Krogstad. Utredning av boligbehov og boligkapasitet 
peker på at det er behov for styring av hvor framtidig boligbebyggelse skal skje i Ørje, 
men Krogstad er ikke blant de feltene som faller dårligst ut i kartleggingen ifht. 
gangavstand, høydeforskjeller for gange, mål-/befolkningsgrupper og boligtyper. 
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