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Innledning
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-5 skal alle 
kommuner ha en kommuneplan. Kommuneplanen 
er kommunens overordnede styrings- 
dokument, og gir rammer for utvikling av  
kommunesamfunnet og forvaltningen av areal- 
ressursene. Kommunal planlegging skal ivareta 
både	kommunale,	regionale	og	nasjonale	mål,	
interesser	og	myndigheter.	Det	skal	legges	vekt	på	
langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og 
samfunn skal beskrives. 

Arealdelen er juridisk bindende for disponering av 
areal-	og	naturressursene,	og	har	fire	hovedmål:

• Gi rammer for næringsutvikling
• Forvalte naturressursene i kommunen
• Sikre	produktive	og	verneverdige	områder
• Klarlegge arealer for framtidige behov, og  
 fastlegge utbyggingsmønster
Dette dokumentet er planbeskrivelsen som følger 
arealdelen i kommuneplanen for Marker.

Kommuneplanen	består	av	en	arealdel	med	plan-
kart, planbeskrivelse, planbestemmelser med  
retningslinjer, samt en samfunnsdel med  
handlingsdel. Videre er det utarbeidet konsekvens- 
utredning	på	overordnet	nivå	av	nye	områder	som	er	
lagt inn i arealdelen.

Arealdelen og samfunnsdelen henger tett sammen. 
Samfunnsdelen beskriver kommunens lang- 
siktige	mål	og	utfordringer,	og	hvilke	strategier	 
Marker	kommune	ønsker	å	bruke	for	å	løse	disse	
utfordringene. Samfunnsdelen gir føringer for areal-
delen, og legger grunnlaget for hvordan kommunen 
planlegger sin virksomhet. Denne planbeskrivelsen 
bør derfor leses i sammenheng med samfunns- 
delen.

Del 1
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Departementenes viktigste sentrale 
føringer med relevans for kommune-
planarbeidet framkommer i: 
• Plan- og bygningsloven (2009)  
• Naturmangfoldloven  
• St.meld. nr. 35 (2012-2013)  
• St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljø  
 vernpolitikk og rikets miljøtilstand  
• St. meld. nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk  
• St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk  
• St. meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og  
  tettsteder  
• St.meld nr. 18 Friluftsliv
• St. meld. Nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til  
 høgare livskvalitet  
• St. meld nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektiv- 
 transport  
• Rikspolitiske	retningslinjer	for	å	ivareta	barn	og	 
 unges interesser i planleggingen (Temaveileder   
 T-1513)
• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag  
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal-   
 og transportplanlegging  
• Statlig planretningslinje for klima- og energi- 
 planlegging i kommunene  
• Nasjonal transportplan 2018-2029  
• Nasjonale forventninger til regional og  
 kommunal planlegging (juni 2015)  
• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressurs- 
 loven)
• Forskrift om rammer for vannforvaltningen   
 (ikrafttredelse 01.01.2007)

Regionale viktige føringer med  
relevans for kommeplanarbeidet 
framkommer i:  
• Regional planstrategi for Østfold 2016-2019
• Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050  
• Regional transportplan for Østfold mot 2050  
 (juni 2018)  
• Regional plan for næringsutvikling, forskning og   
 innovasjon 2017-2021
• Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015  

Overordnede føringer
• Regionalplan for idrett, friluftsliv og fysisk  
 aktivitet 2018-2029
• Kulturminneplan for Østfold 2010-2022  
• Regionalplan kultur 2018-2029 
• Fylkesdelplan barn og unge, vedtatt 2009  
• Forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvass- 
 draget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø, Oslo,   
 Akershus og Østfold, fastsatt juni 2013 av fylkes- 
 mannen

Det	skal	legges	vekt	på	å	oppnå	gode	regionale	
helhetsløsninger	på	tvers	av	kommunegrensene.	 
I tillegg skal tematiske planer utarbeidet av Østfold 
fylkeskommune ligge til grunn for arbeidet. 

Kommunale føringer med relevans 
for kommuneplanarbeidet fram- 
kommer i: 
• Felles kommunal planstrategi for Rømskog,  
 Marker og Aremark kommuner  
• Strategisk næringsplan for indre Østfold  
• Haldenvassdraget Regionalpark - Charter  

Viktige arenaer og partnere for arbeidet med  
kommuneplanarbeidet	vil	være:		
• Grenserådet		
• Indre	Østfold	regionråd		
• Regionalpark Haldenkanalen  
• Grensekomiteen Värmland – Østfold  

Statlige planretningslinjer for sam- 
ordnet bolig-, areal- og transportplan
Hensikten	med	retningslinjene	er	å	oppnå	 
samordning av bolig-, areal- og transportplan- 
leggingen	og	bidra	til	mer	effektive	planprosesser.	
Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt 
samspill	mellom	kommuner,	stat	og	utbyggere	for	å	
sikre god steds- og byutvikling.

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal 
fremme	samfunnsøkonomisk	effektiv	 
ressursutnyttelse,	god	trafikksikkerhet	og	effektiv	
trafikkavvikling.	Planlegging	skal	bidra	til	å	utvikle	
bærekraftige by- og tettsteder, legge til rette for ver-
diskapning og næringsutvikling, og fremme helse, 
miljø og livskvalitet.
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Nasjonale forventninger til regional- 
og kommunal planlegging
Nasjonale forventninger skal legges til grunn for 
kommunenes arbeid med planstrategier og planer. 
De	nasjonale	forventningene	samler	mål,	oppgaver	
og interesser regjeringen forventer at kommuner og 
fylkeskommuner	legger	særlig	vekt	på.

For	Marker	kommune	er	de	mest	aktuelle	temaene:
• Bærekraftig utvikling og et klimavennlig  
 samfunn.

• Landbruk og utmarksressurser - Landbruket og   
 utmarksressursene er viktige for mat- og plante- 
 produksjon, bosetting og kulturlandskapet.  
 I tillegg er de en viktig ressurs for nye og grønne 
	 næringer.	Det	er	et	nasjonalt	mål	å	legge	til	rette		 	
 for økt verdiskapning knyttet til jord- og skog- 
 brukets ressurser, blant annet gjennom satsing 
	 på	grønt	reiseliv,	mat	med	lokal	identitet	og	 
 utnyttelse av bioenergi.

• Tilrettelegging - Det bør legges til rette for variert   
utbygging tilpasset ulike gruppers behov,  
	 herunder	barnefamilier,	eldre	og	flyktninger.

• Sykling og gange - Regjeringen oppfordrer  
	 kommunene	til	å	gjennomføre	tiltak	som	gjør 
 sykling og gange trygt og attraktivt.

• Sentrum - Viktig at kommunen har en aktiv og   
 helhetlig sentrumspolitikk og tilrettelegger for  
	 etablering	av	både	boliger,	arbeidsplasser,	 
 handel og servicefunksjoner i sentrum.

• Eldreomsorg	-	Det	bør	legges	til	rette	for	at	flest		 	
 mulig eldre kan bo hjemme og klare seg selv i 
	 hverdagen.	Fokus	på	møteplasser	der	alle	befolk- 
 ningsgrupper kan føle tilhørighet. 

• Fysisk aktivitet – gjøre det mulig for befolkningen   
å	gå	og	sykle	mer,	og	gode	områder	får	lek,	idrett, 
 rekreasjon og friluftsliv. 
• Barn	og	unge	-	Barn	og	unge	har	rett	til	å	delta	og		
	 ha	innflytelse	i	planarbeidet,	og	gi	viktig	innspill 
 om eget oppvekstmiljø. 

Fylkesplan for Østfold, mot 2050
Fylkesplanen er et strategisk dokument med lang-
siktig horisont. Den peker ut klima og folkehelse 
som hovedutfordringer for østfoldsamfunnet. Planen 
peker	på	tre	oppfølgningsområder	som	skal	priori-
teres:	Kompetanseutvikling,	fortetting,	byutvikling	
og vern. Videre har den «grenseløse Østfold» som 
overordnet	visjon.	Fylkesplanen	inkluderer	også	en	
arealstrategi. 

For regionen Indre Østfold, som RAM-kommunene 
inngår	i,	legger	Fylkesplanen	opp	til	følgende	 
strategier	(utarbeidet	av	Indre	Østfold	regionråd):

1. Snu pendlerstrømmen 
2. Flere arbeidsplasser 
3. Ta ut potensialet i det nye fylkeskommunekartet  
     – Viken 
4. Nærhet til kompetansemiljøer som NMBU,  
Kjeller og Høgskolen i Østfold 
5. Stor befolkningsvekst 
6. Levende bygder, næring i landbruket 
7. Flerkjernet utvikling, to søskenbyer, mange  
tettsteder

Grensekommunene Marker og Rømskog har hatt et 
særskilt fokus ved fordeling av statlige midler til  
kommuner med distriktsutfordringer. Det vil være 
behov	for	å	opprettholde	denne	typen	virkemidler.

Arealstrategi (utdrag)
Utviklingen	i	Indre	Østfold	bør	bygge	videre	på	ek-
sisterende attraksjoner og kvaliteter. I distrikts- 
kommunene med lav eller negativ vekst, et spredt 
utbyggingsmønster og liten befolkning, oppfattes 
spredt	utbygging	som	viktig	for	å	opprettholde	leven-
de	bygder.	Så	lenge	en	slik	utbygging	er	tilknyttet	
infrastruktur og annen bebyggelse, og ikke kommer 
i	konflikt	med	viktige	verneinteresser,	vurderes	det	
som	akseptabelt	å	tillate	en	større	prosentandel	
spredt utbygging i Indre Østfold enn i resten av 
fylket. 

Regionen	må	samarbeide	om	fordelingsstrategi	
for næringstyper. Det er et virkemiddel for at Indre 
Østfold skal bidra til en bærekraftig utvikling med 
redusert transport og et konsentrert utbyggingsmøn-
ster.	Regionalt	næringsområde	2-Nd	Sletta	industri-
område	opprettholdes.
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Felles planstrategi RAM 2016-2020
Planstrategi er det første leddet i kommuneplanleg-
gingen. En planstrategi vurderer hvilke planer som 
skal utarbeides og revideres. Rømskog,  Aremark 
og	Marker	kommune	gikk	sammen	om	å	lage	en	
felles plan-strategi. 

Den	overordnede	målsettingen	i	planstrategi	RAM	
er	å	øke	regionens	konkurransekraft	i	forhold	til	næ-
ringsutvikling, opplevelser og bosetting. 

”Gjennom engasjement og deltakelse 
vil vi arbeide for å utvikle en attraktiv re-
gion der folk finner seg til rette og trives, 
og der menneskene og de naturgitte 
ressursene er i sentrum.”

Planstrategien	beskriver	både	felles	utfordringer,	og	
hver enkelt kommunes behov. 

Planstrategien	peker	på	Markers	behov	for	å	opp-
rettholde og skape grunnlag for befolkningsvekst. 
Det	er	viktig	for	kommunen	å	arbeide	for	at	familier	i	
yrkes-aktiv alder etablerer seg. Kommunen har godt 
tilbud i forhold til tomter og leiligheter for salg, men 
lite for utleie. 

Videre	peker	planstrategien	på	at	Marker	har	 
utfordringer i forhold til næringsutvikling, og har opp-
levd	nedgang	i	arbeidsplasser	de	siste	årene.	Det	
er	viktig	for	Marker	kommune	å	stimulere	til	satsning	
innen opplevelse og reiseliv.

Kommunen	ønsker	å	fortsette	å	jobbe	med	 
sentrumsutvikling og tilbud til ungdom. Marker 
kommune vil tiltrettelegge for fortetting i sentrum. 
Kommunen	har	tilbud	innen	både	idrett	og	kultur	for	
ungdom,	men	ønsker	å	forsterke	sitt	engasjement	
og	sin	profil	knyttet	til	ungdom.	

Arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen vil være av 
stor	betydning,	både	når	det	gjelder	stedsutvikling	
og opplevelsesnæring. 

Den nye planstrategien ble vedtatt i kommune- 
styret 13.06.2017, som sak 17/051. Den erstattet 
Felles Planstrategi RAM 2012-2016 som ble lagt til 
grunn ved oppstart av kommuneplanarbeidene. 

Felles planprogram
Planprogrammet er steg to i planprosessen. Et plan-
program	skal	beskrive	formålet	med	planarbeidet,	
tydeliggjøre behov for eventuelle utredninger, belyse 
opplegg for medvirkning, belyse hvilke planer man 
tar	sikte	på	å	revidere,	hvem	som	deltar	i	arbeidet	
og hvilke frister man har. 

Rømskog, Aremark og Marker kommune samarbei-
det	også	om	utarbeidelsen	av	planprogrammet.	

I likhet med planstrategien peker planprogrammet 
på	å	sikre	befolkningsgrunnlaget	som	en	hoved- 
utfordring.	De	tre	kommunene	ønsker	å	tilretteleg-
ge	for	og	bidra	til	at	unge	i	etableringsfasen	flytter	
tilbake	etter	endte	studier	som	en	mulig	løsning	på	
denne utfordringen. 

Et annet sentralt tema i planprogrammet er  
næringsutvikling, og at næringsutviklingen er en vik-
tig	faktor	for	å	sikre	befolkningsgrunnlaget.	Planpro-
grammet	anbefaler	at	kommuneplanen	tar	sikte	på	å	
utrede hvilke næringer som er egnet for RAM-kom-
munen, og hvilke tiltak som bør iverksettes. Dette 
er	gjort	i	samfunnsdelen.	Utfordringene	knyttet	til	å	
sikre befolkningsgrunnlaget  
oppsummeres	i	følgende	tema:	

• Befolkningsgrunnlag, kompetanse, nærings- 
 utvikling og attraktivitet  
• Kulturliv, tjenestetilbud og tettstedsutvikling  
• Samferdsel, transport og infrastruktur  
• Oppvekst,	levekår	og	folkehelse		
• Bærekraftig utvikling, klima og miljø  

Dette	er	også	fulgt	opp	i	samfunnsdelen.

Kunngjøring av igangsetting av kommuneplan- 
arbeidene (samfunnsdel og arealdel), samt høring 
av planprogram for felles kommuneplanprosess for 
Rømskog, Aremark og Marker kommune ble gjort 
04.03.2014. Frist for innspill og bemerkninger var 
17.04.2014. Kommunestyret vedtok plan- 
programmet 07.10.2014 som sak 44/14.
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Samfunnsdelen
Samfunnsdelen er det tredje steget i planprosessen. 
En samfunnsdel beskriver de langsiktige utfordrin-
gene,	målene	og	strategiene	til	kommunen.	Den	er	
et verktøy for kommunens helhetlige planlegging 
og legger grunnlaget for sektorenes planer og er 
styrende for arealdelen. 

Samfunnsdelen beskriver følgende  
overordnede mål for samfunnsutviklingen i  
Marker:
• Vi vil ha fornøyde innbyggere, i alle grupper og   
 lag av befolkningen.
• Vi	vil	opprettholde	vårt	lokalsamfunn	uavhengig		 	
 av hvordan kommunen er organisert i fremtiden.
• Vi vil utnytte potensialet for gode tjenester som  
 ligger i at Marker er en liten og oversiktlig  
 kommune.  

Samfunnsdelen beskriver også målene for  
temaene:
• Befolkningsgrunnlag, kompetanse, nærings- 
 utvikling og attraktivitet  
• Kulturliv, tjenestetilbud og tettstedsutvikling  
• Samferdsel, transport og infrastruktur  
• Oppvekst,	levekår	og	folkehelse	
• Bærekraftig utvikling, klima og miljø

Utfyllende	prognoser	og	statistikk	fremgår	av	 
samfunnsdelen.

Arbeidet med samfunnsdelen  ble igangsatt i 2014 
og	lå	ute	til	høring	medio	2015.	Samfunnsdelen	
ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2015 som sak 
79/15, og ble revidert 06.10.16.

Handlingsdel
Samfunnsdelen skal ha en handlingsdel.  
Handlingsdelen er, sammen med økonomi- 
planen,	kommunens	viktigste	verktøy	for	å	sikre	
god økonomisk planlegging. Den viser kommunens 
prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i 
løpet	av	det	neste	fire	budsjettår	eller	mer.
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Marker kommune tilhører regionen Indre Østfold, og 
grenser mot Sverige. Nabokommuner er  Aremark, 
Rakkestad, Eidsberg, Aurskog-Høland og Rømskog, 
samt Årjäng i Sverige. Kommunesenteret i Marker 
er tettstedet Ørje.

Landskapet domineres av de langstrakte innsjøene 
Rødenessjøen og Øymarksjøen. Ørjeelva mellom 
de to sjøene ble kanalisert i 1860.

Beliggenhet
Avstander:	 
Ørje - Mysen: 23 km (Nærmeste jernbanestasjon) 
Ørje	-	Askim:	34	km 
Ørje	-	Oslo:	84	km 
Ørje	-	Töcksfors:	11	km	(Sverige) 
Ørje	-	Årjäng:	 35	km	(Sverige) 
Ørje	-	Halden:	59	km

Veier
På	areadelkartet	er	det	angitt	hovedvegnett	og	vikti-
ge kommunale veger. 

Beskrivelse av Marker
Topografi
Jordbruk:	40,9	km²	(9,9%) 
Skogareal:	307,0	km²	(74,3%) 
Vannareal:	45,0	km²	(10,9%) 
Annet	areal:	20,1	km²	(4,9%) 
Kommuens	samlede	areal:	413,0	km²

Kommunens	laveste	nivå	er	Store	Le	med	103	
m.o.h., og høyeste punkt er Linnekleppen med 325 
m.o.h.	på	grensen	mot	Rakkestad.

Landskapet karakteriseres av et drag i nord-syd 
retning (Rødenes- og Øymarksjøen), og med rela-
tivt	stort	innslag	av	innsjøer,	tjern	og	myrområder	
(338 vann). Størstedelen av kommunens arealer er 
skogbevokst.

Geologi
Den dyrkede jorda ligger vesentlig langs hovedvass-
draget. Jordarten er leire og sandblandet leire med 
litt innslag av sandjord. All dyrket jord ligger under 
den marine grense (ca. 200m.o.h.) og er tidligere 
havbunn.	Det	finnes	flere	forekomster	av	skjell-
sandavsetninger	med	både	geologiske	og	botaniske	
verneverdier.

Det meste av skogarealet over 200m er grunnfjell 
med sparsomme løsmasseavleiringer. Grunnfjellet 
er for det meste gneis, bortsett fra forekomster av 
granitt i sørvestre del av kommunen. Skogsmarken 
under 200m er for det meste morenegrus, med litt 
leirblandet sandjord i lavere strøk og de høyeste 
bonitetene.

Nord i bygda er det en mindre morenerygg fra 
Falkenberg og østover Ulfsby til riksgrensen. Det er 
ingen	områder	med	rasfare	i	kommunen,	og	bygge-
grunnen er ansett som alminnelig god. 

Europavei:	 	 21,8	km 
Riksvei:		 	 0	km 
Fylkesvei:		 	 115	km 
Kommunal	vei:	 42,5	km 
Privat	vei:	 	 200	km 
Skogsbilvei:	 	 252	km 

Del 2

Markslagsfordeling
Tallene er hentet fra Norsk Institutt for bioøkonomi 
(NIBIO) sin arealressursstatistikk 2016. 

Jordbruksareal: 40.254 daa. Av dette er 38.406 daa 
fulldyrket jord.  
Skogareal: 302.788 daa. Av dette er 291.262 daa 
produktiv skog. 
Annet areal: Myr, jorddekt fastmark, fjell m.v.  
14.300 daa. 
Totalt jordregisterareal i kommunen: 366.512 daa
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Malmforekomster:
Vikeby:	Jern,	titan 
Nysterud:	Bly

Mineralske råstoffer og naturstein:
Husås:	pegmatitt 
Styggemyr:	kleber 
Viken:	kleber 
Stusrud:	kleber 
Solerudberget:	kalk,	kleber 
Solerud:	kleber 
Herrerud:	kleber

Boliger
Det er relativt stor etterspørsel etter tomter til ene- 
boliger. Kommunen har noen resterende tomter 
på	Lihammeren,	og	har	utvidelse	av	Krogstadfeltet	
under regulering. Mosebyneset, som er et privat 
byggefelt, nærmer seg sluttsolgt og en utvidelse 
planlegges i planperioden. Marker kommune skal til 
en	hver	tid	ha	kommunale	tomter	til	salg	for	en	så	
gunstig pris om mulig. 

Antallet husholdninger av enslige er økende i for-
hold til tradisjonelle familiehusholdninger. Høyere 
levealder gjør at den forholdsvise andel av eldre 
øker,	og	vil	fortsette	å	øke.	En	må	derfor	regne	med	
å	få	et	stigende	antall	eldre	enslige	og	med	det	må	
boligtilbudet,	noe	det	er	lagt	stor	vekt	på	i 
 samfunnsdelen. 

Hovedelementer som legges til grunn for ny 
boligbygging i planperioden
• SSB’s befolkningsframskrivinger viser en  
 befolkningsvekst i Marker. I annet kvartal 2020   
 hadde Marker kommune 3.600 innbyggere.  
 Forventet utvikling er 3.746 innbyggere i 2030, og  
 4.072 innbyggere i 2050.
• 	Det	er	et	mål	i	planen	at	folketallet	skal	øke,	noe			
 som vil kunne skje gjennom utvikling av attraktive 
 boliger og boligtomter, samt utvikling av tilbudene 
 til innbyggerne.

• Boligbyggingen	skal	skje	ut	i	fra	et	årlig	behov	på			
 ca. 10 boenheter. Dette gir ca. 120 boliger for en   
	 planperiode	på	12	år.

• Etablere	varierte	tilbud	i	privat	og	offentlig	regi.	 
	 Tilrettelegge	for	å	styrke	miljøprofilen	i	bolig- 
 utbyggingsmønsteret og legge til rette for smarte   
 og bærekraftige løsninger.

• I fylkesplanens retninglinje 5.14.4 heter det 
	 at	maksimalt	30%	av	boligbyggingen	bør	være	i 
 LNF-spredt-sonene.

• Spredt boligbygging tillatt i avsatte LNF-soner   
 og i henhold til Areal- og transportplan for Indre   
 Østfold. I samsvar med ATPIØ slik den ble frem  
 lagt for Marker kommune i to høringsrunder gir  
	 dette	et	tak	på	40	boliger	oppført	som	spredt		 	
 boligbygging i planperioden mot 2017. Bolig- 
 byggingstakten tilpasses kapasitet og   
 utviklingsplaner for de kommunale ytelser og  
 servicetilbud. Ny bygging skal i størst mulig  
 utstrekning nyttiggjøre seg eksisterende infra- 
 struktur, og følge en fastsatt utbyggingsrekke- 
 følge.

• Fortetting i sentrum prioriteres.

Samfunnsdelens strategier for boligutvikling:
• Viktige samfunnsfunksjoner skal lokaliseres i   
 bygdesenteret.
• Offentlige	arealer	i	Ørje	sentrum	skal	ha	høy		 	
 kvalitet.
• Det skal utvikles arbeidsrelaterte møteplasser.
• Hovedvekten av boliger skal knytte seg til Ørje  
 sentrum.
• Det	skal	være	tilgang	på	boliger	med	 
 henvendelse til vassdraget og naturkvaliteter.
• Det skal tilbys større bredde av boligtyper enn i   
 dag. Det skal utvikles boligtyper som er egnet   
	 både	som	bofellesskap	for	eldre	og	som	 
 leiligheter til unge single.

Del 2

MARKER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Enebolig 1308 1326 1324 1336 1337 1348 1360 1369 1372 1381 1391 1402 
Tomannsbolig 128 133 140 148 148 149 151 152 150 150 154 157 
Rekkehus, kjedehus 
og andre småhus 114 114 115 115 119 121 121 131 121 121 121 133 
Boligblokk 20 37 37 54 37 37 37 37 75 75 75 75 
Bygning for 
bofellesskap 35 35 35 35 35 35 35 35 7 11 11 11 
Andre bygningstyper 114 112 114 115 117 118 120 121 122 127 128 130 
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Sysselsetting og næringsutvikling
Den største arbeidsgiveren i Marker er kommunen. 
Det øvrige næringslivet i kommunen har tyngde-
punktet i jordbruk, bygg og anlegg, verkstedindustri 
og	varehandel,	men	også	en	økende	andel	knyttet	til	
opplevelsesnæringen. 

Kommunen har mistet mange arbeidsplasser, og har 
i	samfunnsdelen	av	kommuneplanen	et	mål	om	å	
øke antall arbeidsplasser lokalt, slik at vi ikke bare 
skal	basere	oss	på	pendling.	Vi	mener	vi	har	gode	
forutsetninger	for	det,	og	det	er	derfor	viktig	å	kunne	
tilrettelegge for slik utvikling gjennom nødvendig 
infrastruktur og kommunale tjenester.    

Landbruket	har	også	vært	gjennom	en	periode	
med stor omstilling, der noen har satset og andre 
har avviklet. Dette har medført færre, men større 
enheter. Det er investert betydelig i driftsbygninger, 
og spesielt innen fjørfe er Marker en av de største 
leverandøren i fylket. 

Marker kommune har en beliggenhet og arealer 
som gjør at det ligger til rette for ytterligere utvikling 
innen reiselivsrelatert virksomhet.  
Gjennom	siste	10-årsperiode	har	flere	etablert	seg	
på	området,		men	dersom	en	kan	få	organisert	og	
tilrettelagt	det	på	en	riktig	måte,	har	kommunen	 
store	muligheter	til	å	utvikle	seg	til	et	attraktivt	rei-
semål.	Det	er	i	denne	sammenhengen	avgjørende	
at	vi	kan	få	til	en	samordnet	utvikling	og	markedsfø-
ring	og	en	arealbruk	som	ikke	reduserer	områdets	
attraktivitet. Regionalpark  Haldenkanalen og Visit 
Indre Østfold er viktige verktøy i denne sammen-
heng.

Flere	grunneiere	har	signalisert	at	de	ønsker	å	satse	
på	turisme.	En	del	av	denne	satsingen	vil	naturlig	
nok	legge	beslag	på	arealer,	og	kommunen	har	
gjennom	denne	planen	gjort	et	forsøk	på	å	utarbeide	
en	strategi	for	hvordan	en	vil	håndtere	slike	spørs-
mål.	En	må	likevel	forvente	at	de	i	enkelte	tilfeller	
vil	oppstå	noe	konflikt	mellom	verneinteresser	og	
allmennhetens	interesser	på	den	ene	siden	og	
grunneiers	planer	på	den	andre	siden.	Det	er	gjen-
nom	planarbeidet	ikke	fullt	mulig	å	styre	arealbruken	
på	en	slik	måte	at	konflikter	helt	kan	unngås.		Det	er	
viktig	at	det	legges	stor	vekt	på	utforming	av	even-
tuelle	anlegg	slik	at	mulige	ulemper	blir	så	små	som	
mulige.

Regionalpark Haldenkanalen
Regionalparken	skal	være	pådriver	for	verdiskaping	
gjennom bærekraftig forvaltning og foredling av 
lokale	ressurser	og	natur/kulturverdier.	Målet	er	å	
skape	en	balanse	mellom	bruk	og	vern	gjennom	å	
beskytte natur- og kulturverdier, og samtidig møte 
behovene for verdiskaping. Regionalpark Haldenka-
nalen ble etablert i 2012.  Partnere var Aurskog-Hø-
land, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kom-
muner samt Østfold og Akershus fylkeskommuner. 

Målet	med	etableringen	av	regionalparken	var	å	få	
til	en	langsiktig	utvikling	for	å	gi	økt	verdiskaping	og	
bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen.  Utgangs-
punktet er at Haldenkanalens konkurransefortrinn 
knyttet til tilgang til uberørt natur og nærhet til be-
folkningskonsentrasjoner, samt sterk konsentrasjon 
av bedrifter og organisasjoner i regionen. 
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Klima og miljø
Marker	kommune	tar	klima-	og	miljøutforingen	på	
alvor gjennom avsatte ressurser i egen organisasjon 
og	utstrakt	samarbeid	med	andre.	Kommunen	måler	
sine	ledere	på	miljø-	og	klimatiltak.	Vi	ønsker	å	ta	
aktivt	del	i	ny	teknologi	for	å	forsterke	satsingen	på	
fornybarhet og bærekraft. Dette skal synliggjøres 
gjennom arbeidet med klima- og miljøplanen, samt 
at vi skal ta del av de samarbeid som initieres gjen-
nom Klima Østfold.

Arbeid	med	vannkvalitet	ivaretas	på	overordnet	nivå	
gjennom	Vannområde	Haldenvassdraget,	som	 
Marker	kommune	nå	har	vertskommuneansvar	for.

Beredskap
Marker er heldig stilt da det fra naturens side er 
små	klimarelaterte	utfordringer.	Vi	har	så	godt	som	
ingen	områder	som	er	flom-	eller	rasutsatt.	Revide-
ringen av beredskapsplanen til Marker kommune vil 
bli startet opp i løpet av inneværende planperiode. 
Ved utarbeidelse av ny ROS-analyse vil det bli tatt 
med analyser av klimatiske forandringer som økt 
nedbør,	vind,	flom	og	tørke.	Vi	legger	vekt	på	å	ha	
en beredskap knyttet til de forhold som en overord-
net ROS-analyse for kommunen tilsier at vi skal ha 
fokus	på.	Vi	skal	ivareta	beredskapen	gjennom	å	
gi	det	stort	fokus	i	egen	organisasjon,	men	også	i	
forhold til et godt samarbeid med andre. 

Landbruk
Arealene tilknyttet jord og skogbruket utgjør over 
90%	av	kommunens	totalareal	(80%	skog	og	11%	
jord).		Disse	områdene	inneholder	landbrukseien-
dommer,	samt	natur-	og	friluftsområder	og	spredt	
boligbebyggelse. 

Det meste av jordbruksarealet i kommunen ligger i 
nærheten av Haldenvassdraget. Forurensningene 
fra landbruket har vært gjenstand for stor oppmerk-

somhet.	Det	har	i	mange	år	blitt	gjort,	og	gjøres	
fortsatt	en	stor	innsats	for	å	redusere	avrenning	av	
partikler	og	næringsstoffer.	Samarbeidet	mellom	
berørte kommuner og regionale myndigheter funge-
rer	meget	bra.	Næringens	fokus	på	utfordringene	og	
bruk av virkemidler gjennom Regionalt miljøprogram 
har bidratt til en markert forbedring av vannkvalite-
ten i Haldenvassdraget.

Jordbruket	i	kommunen	preges	av	pågangsmot	og	
satsing	for	framtida.	Det	har	vært	en	stor	satsing	på	
fjørfeproduksjon i kommunen og Marker er den nest 
største	fjørfekommunen	i	fylket	med	nesten	24%	av	
fylkets	totale	produksjon.	Også	innenfor	svinepro-
duksjon er Marker nest størst i fylket. Ørje kornsilo 
og	mølle	har	vært	og	er	en	viktig	pådriver	for	utvik-
ling av kraftforbaserte produksjoner i bygda. Det er 
i tillegg framtidsrettet satsing innenfor grovforbasert 
husdyrproduksjon. Beiter holdes i hevd og gammel 
beitemark tas i bruk igjen.

Det er i alt registrert 410 landbrukseiendommer i 
kommunen. Av disse er det 129 som søker pro-
duksjonstilskudd. Til sammen er det ca 40 000 daa 
dyrket mark. Det betyr at driftenhetene som søker 
tilskudd i gjennomsnitt driver ca 310 daa. 

Presset	på	dyrka	areal	har	vært	lite,	og	det	er	derfor	
små	arealer	som	er	gått	med	til	utbygging.	Det	vil	
likevel	fortsatt	være	viktig	å	verne	om	de	produktive	
arealene	i	kommunen,	og	så	langt	som	mulig	lokali-
sere utbyggingen til de minst produktive arealene.
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Skogbruk
Marker er den kommunen i Østfold med nest størst 
skogsareal. Det totale skogsarealet i Marker er 
307	000	daa,	10,5%	av	fylkets	totale	skogareal.	
Antall aktive skogeiere er 369. Av dette er 274 000 
daa	produktiv	skog.	På	dette	arealet	er	det	en	total	
tilvekst	på	ca	86	000	m³	og	avvirkningen	de	siste	
årene	har	vært	på	ca	70	000	m³.	Gjennomsnittlig	
størrelse for hver skogbrukseiendom er 730 daa.

Når	skogen	blir	hogd,	må	skogeier	sette	av	en	
andel	av	tømmeroppgjøret	på	en	skogondskonto.	
Disse	midlene	skal	brukes	til	å	stelle	skogen.	Det	er	
økt	aktivitet	på	tynning	og	ungskogpleie.	Dette	vil	,	
sammen med gjødsling kunne gi økt produksjon og 
bedre	kvalitet	på	virket	som	tas	ut.	Planleggingsho-
risontene	i	skogen	er	lange	og	skogeieren	må	ha	
generasjonsperpektiv	på	sitt	arbeid.	De	fleste	sko-
geierne	er	flinke	til	å	tenke	langsiktig	og	det	jobbes	
meget	aktivt	i	kommunen	med	å	ta	vare	på	og	høste	
av	skogressursen	på	en	god	måte.

Fritidsboliger
I SSB er Marker kommune registrert med 563  
hytter,	som	er	en	økning	på	35	i	løpet	av	siste	10	
år.	Marker	kommune	har	utarbeidet	hytteregister,	
og dette inneholder godt over 600 enheter. En del 
av	dette	er	også	andre	typer	bygning	som	benyttes	
som fritidseiendom enn rene fritidsboliger. Det ligger 
hytter spredt over hele kommunen, men med hoved-
tyngden langs vassdraget og med sterk konsentra-
sjon i Østre Otteidvika.

Campingplasser
Det mange campingplasser i kommunen, med 
hovedtyngde	nord	i	Rødenessjøen.	De	fleste	av	
plassene	baserer	driften	på	plasser	som	leies	ut	
på	årsbasis,	og	det	er	kun	Sukken	Camping	som	
har	hoveddelen	av	driften	basert	på	gjennomfart	og	
kortere opphold.

Offentlig formål
Sektorene	har	ikke	forestående	planer	om	utbygging	
som krever avsatt arealer i planperioden utover det 
som allerede er sikret gjennom tidligere regulerings-
planer.

Allmennyttige formål
Områdene	for	allmennyttige	formål	består	i	hoved-
sak av kommunens forsamlingshus. Hver av de 4 
naturlige	geografiske	delene	av	kommunen	har	sitt	
grendehus.	Søgård	nedlagte	skole	og	Otteid	gren-
dehus	dekker	denne	funksjonen	for	de	områder	som	
tilhører tidligere Øymark. Vestheim grendehus samt 
Bondestua ivaretar denne funksjonen i tidligere Rø-
denes kommune.

Det	er	i	kommunen	følgende	bedehus:	Øymark	
misjonshus,	Stikle	bedehus,	Ørje	bedehus,	Filadelfia	
Ørje, Klund bedehus.

I	tillegg	er	det	forsamlingshus	på	Sjøglimt	leirsted	og	
Ytterbøl senter.

Ytterligere	forsamlingshus	er	det	i	Marker	rådhus	
og	4	kirker.	Områdene	har	betegnelsen	«offentlige	
formål»	eller	«privat	tjenesteyting».

Idrettsanlegg og skytebaner
Kommunen idrettsanlegg er hovedsak knyttet til  
Marker Idrettspark Bommen. I tillegg er det idretts-
anlegg	på	Ørje	Stadion	(kunstgress),	Krone	stadion	
og Kjølen Sportenter)

Det er i dag 2 skytebaner, 1 pistolbane og  
1 lerduebane.
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Næring, varehandel og service 
Ørje er tettsted og knutepunkt i kommunen. I sam-
funnsdelen	legges	det	stor	vekt	på	at	sentrum	skal	
utvikles med de nødvendige funksjoner og møte-
plasser.

Et velfungerende sentrum er avgjørende for at 
kommunen skal oppleves som attraktiv og bidra til 
innflytting.	Ørje	Brug	med	Tangen	og	Ørje	Torg	er	
spesielt	viktige	områder	i	forhold	til	dette.	At	varier-
ende tilbud av varehandel og servicetilbud er viktig, 
spesielt i Storgata.

Turisme
Turisme	og	opplevelsesnæring	er	et	satsingsområde	
for kommunen, og svært mye av dette er knyttet opp 
mot Haldenkanalen. Kanalen representerer en av de 
viktigste attraksjonen i Indre Østfold. Det er ønskelig 
å	legge	til	rette	for	videre	utvikling	av	denne	næ-
ringen,	både	arealmessig	og	i	forhold	til	samarbeid	
mellom	aktører.	Både	Visit	Indre	Østfold	og	Regio-
nalpark Haldenkanalen er viktig i denne sammen-
heng.	Det	er	også	avgjørende	at	det	legges	til	rette	
for	alle	de	ildsjeler	som	ønsker	å	utvikle	bygda	og	
Ørje spesielt. At det legges til rette med hensikts-
messig	infrastruktur	er	viktig	både	for	de	som	bor	
her og de som besøker oss.

Marker	er	definert	som	en	turistkommune	med	 
mulighet	til	søndagsåpne	butikker.

Industri
Marker	har	tidligere	hatt	flere	hjørnesteinsbedrifter	
og sysselsettingen i disse har utgjort omtrent en 
tredel av samlet sysselsetting i Marker. Flere av 
disse	er	flyttet	eller	lagt	ned,	og	med	det	er	mange	
arbeidsplasser	gått	tapt.	Flexit	og	Løken	Trevare-
fabrikk er i dag de største bedriftene i kommunene. 
Det er en jevn forespørsel etter industritomter, slik 
at det er avgjørende at kommunen til en hver tid har 
disponible tomter. Sletta II er under utbygging og vil 
utgjøre ca 50.000 kvm.

Bygge- og anleggsvirksomhet
Bygg og anlegg er en viktig næring i kommunen 
med omkring 100 registrert bedrifter. Bedrifter fra 
Marker tilbyr tjenester i et stort omland.

Det	er	viktig	for	oss	å	stimulere	til	ytterligere	utvik-
ling av denne næringen. 

Råstoffutvinning
Miljø- og landskapsmessige vurderinger skal hen-
syntas	ved	etablering	av	nye	områder	for	råstoffut-
vnning.	Etablerte	områder	for	råstoffutvinning	bør	
videreføres før etablering av nye plasser da dagens 
område	dekker	kommunes	behov	uten	lang	trans-
port.

Natur-	og	landskapsmessige	hensyn	må	ligge	i	bun-
nen ved etablering av nye knuseplasser.  Prinsippet 
bør	være	at	et	uttak	dekker	et	visst	geografisk	områ-
de,	slik	at	en	ikke	får	mange	små	knuseplasser,	men	
noe av litt større dimensjon. Samtidig skal transport-
kostnadene tas hensyn til ved plassering av uttak. 
Ettersom	det	finnes	en	del	plasser	det	knuses	på	i	
dag, bør disse videreføres før en etablerer nye knu-
seplasser. Vesentlige utvidelser i eksisterende uttak 
vil kreve reguleringsplan.

Grønnstruktur
Grønnstrukturen har verdi for naturmangfoldet og 
nærturområde.	Mange	av	grøntområdene	i	Ørje	
som tettsted er viktige som lekeplasser, snarveier, 
undervisningsområder	og	turområder.	Det	er	viktig	å	
bevare	eksisterende	grøntområder	og	forbindelser.	
Nye	planer	og	utbygging	må	ta	hensyn	til	dette	og	
spesielt ned til vassdraget.
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Vann og vassdrag 
Sentralt i kommunen ligger Rødenessjøen og  
Øymarksjøen, kanalisert sammen av Ørjeelva.  
Haldenvassdraget strekker seg langs hele  
kommunen, fra nord til syd. Store Le er en innsjø 
mellom Norge og Sverige, og den norske delen  
ligger i kommunene Marker og Aremark. Vann- 
arealet utgjør 45 km2 av Marker kommunes areal. 

Rødenessjøen, Øymarksjøen og Store Le blir brukt 
som	drikkevannskilder,	de	to	siste	i	hovedsak	til	å	 
dekke private huseiere og fritidsboliger med vann- 
forsyningen. I tillegg til vann fra vassdraget er det 
mange private som har etablert borehull, enkelthus 
eller større og mindre felles vannforsyningsan-
legg.	Det	er	også	to	private	vannverk	i	kommunen,	
Svarttjern vannverk og Vaterland vannverk. 
Henssynssone H 110 skal ivareta Rødenessjøen 
som	drikkevannskilde	og	rekreasjonsområde,	og	 
bevare biologisk mangfold i og ved innsjøen.  
Pålegg	om	oppgradering	av	avløpsanlegg	for	utslipp	
av sanitært avløpsvann fra bolig- og hyttebebyg- 
gelse og tiltak innen landbruk skal motvirke for-
urensing av Rødenessjøen. Det skal ikke kunne 
etableres næringsvirksomhet som potensielt utgjør 
en	hygienisk	risiko	eller	på	annen	måte	forringer	
vannkvaliteten. Gjennom planbestemmelser økes 
adgang	til	å	kreve	at	fritidsbebyggelse	tilknyttes	
offentlig	vann-	og	avløpsnett,	noe	som	vil	bidra	til	å	
avgrense utslipp.

Haldenvassdraget er vernet mot vannkraftut- 
bygging ved Kgl.resolusjon. Dette er et signal om at 
vassdraget har en spesiell status i norsk natur, og 
kommunene langs vassdraget har et særlig ansvar 
når	det	gjelder	arealforvaltning.	Forurensnings-
situasjonen i vassdraget er fortsatt alvorlig, men 
iverksatte tiltak fra landbruket og oppgraderingen 
av avløpsanlegg fra boliger i spredt bebyggelse vil 
forhåpentligvis	bedre	vannkvaliteten	ytterligere	i	
planperioden.	Det	har	vært	mye	fokusert	på	 
naturens	egen	evne	til	å	ta	hånd	om	forurenset	
vann, og en forutsetning for dette er at bekke-
systemer,	våtmarksområder	og	strandlinjer	bevares	
intakte	med	velutviklet	vegetasjon.	Dette	gir	også	
et rikere dyreliv, og bedre muligheter for jakt og 
fiske.	Det	må	derfor	være	et	mål	å	bevare	naturlige	
strandsoner	med	eksisterende	våtmarker,	og	stimu-
lere til at bekkesystemer bevares. 

Haldenvassdraget Vannområde
På	bakgrunn	av	EUs	vanndirektiv	er	det	vedtatt	en	
vannforskrift	i	Norge:	Forskrift	om	rammer	for	vann-
forvaltningen.	Formålet	med	denne	forskriften	er	å	
gi	rammer	for	fastsettelse	av	miljømål	som	skal	sikre	
en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene.

Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas 
regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaks-
programmer	med	sikte	på	å	oppfylle	miljømålene,	
og	sørge	for	at	det	fremskaffes	nødvendig	kunn-
skapsgrunnlag for dette arbeidet.

Forøvrig	gjelder	også	Lov	om	vassdrag	og	grunn-
vann	(vannressursloven)	som	har	til	formål	å	sikre	
en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning 
av	vassdrag	og	grunnvann.	Det	er	også	fastsatt	
forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget 
(Fylkesmannen	i	Østfold,	04.06.13).	Formålet	med	
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denne	forskriften	er	å	bidra	til	å	redusere	erosjon	fra	
jordbruket	i	områder	som	har	avrenning	til	sårbart	
vassdrag. 

Nytt	felleskontor	for	Haldenvassdraget	ble	åpnet	på	
Ørje 13.juni 2018. Her er Haldenvassdraget  
Vannområde,	Regionalpark	Haldenkanalen,	Visit	In-
dre (turistkontoret), Utmarksavdelingen (utvikling av 
fisketurisme	mm),	og	Kanalselskapet	samlokalisert.	
Formålet	med	samarbeidet	er	blant	annet	at	dette	
skal bidra til rent vann i vassdraget.

Regionalpark Haldenkanalen arbeider med merke- 
varebygging, utvikling av opplevelsesnæringen,  
primærnæringen og stedsutvikling i Aurskog-Hø-
land, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kom-
mune.

Vannteam Øst er en felles kommunikasjonsplattform 
for	vannområdene	Morsa,	Øyeren,	Glomma	Sør	og	
Haldenvassdraget, som skal sørge for kommunika-
sjon	ut	til	befolkningen	i	disse	fire	vannområdene.	
Hensikten	er	å	spre	informasjon	om	vannkvalitet	og	
det	som	påvirker	vannet.

Haldenvassdragets	vannområdes	primæroppgave	
er	å	være	pådriver	for	å	bedre	vannkvaliteten	i	vass-
draget. Du vil ha et faglig og administrativt ansvar. 
Dette	innebærer	blant	annet:

• Utstrakt samarbeid med kommuner, regionale   
 myndigheter og forskningsmiljøer. Det er etablert 
	 et	nettverk	med	de	andre	vannområdene	i	 
 Østfold

• Planlegge og organisere arbeidet sett i forhold til   
			vedtatte	mål	og	aktivt	fremme	forslag	til	 
 framdrift/ videreutvikling.
Organisere overvåkingen av vassdraget
Kommunikasjon og informasjon om vannmiljø og 
påvirkninger.	Gjøre	arbeidet	kjent	og	sikre	god	 
informasjonsflyt	og	medvirkning	i	hele	vannområdet.

Være pådriver for utvikling
Arbeidet er organisert med en politisk styringsgrup-
pe og det er opprettet administrative faggrupper 
innen	landbruk,	avløp,	vassdragsregulering/	overvå-
king og en egen gruppe for Iddefjorden.

Siden vannkvaliteten i Haldenvassdraget er et kom-
mune- og fylkesovergripende prosjekt, forutsettes 
det tiltak og samordning fra regionale og statlige 
myndigheter.	Kommunene	må	settes	i	stand	til	å	
kunne foreta og sette i verk konkrete tiltak med  
effekt	på	vannkvaliteten.	Det	forutsettes	et	samar-
beid med nasjonale miljø- og landbruksmyndigheter, 
med konkrete virkemidler.

FLO - en unik flytende overnatting
FLO er designet for å øke bevisstheten om og interessen 
for Haldenkanalens vakre natur, og er et prosjekt i regi av 
Haldenkanalen Regionalpark for å øke Haldenkanalens 
attraktivitet gjennom tilbud av unike overnattings- 
opplevelser. 

Flytehyttas unike utforming har hentet inspirasjon fra 
vannet, ilden og vassdragets tømmerfløtingshistorie.På 
samme måte som tømmeret ble transportert via vann-
veien, er hyttene dimensjonert for å kunne sluses gjen-
nom kanalsystemet.

Prosjektet gir de besøkende mulighet til en unik, varm og 
lun naturopplevelse.
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Tematisk planbeskrivelse
Vann og avløp
Ørje vannverk tar sitt drikkevann fra Rødenessjøen 
like	nord	for	sentrum,	på	24	m	dyp.	Ørje	Vannverk,	
som ble bygget i 1984, er et fullrenseanlegg basert 
på	flotasjonsprinsippet	(floofilter).	Ørje	Vannverk	for-
syner Ørje tettsted med vann, og det er rundt 1700 
personer tilknyttet. Det benyttes klor til desinfeksjon. 
Det rensede vannet blir pumpet opp i et høydebas-
seng	med	volum	ca.	1000	m³.	Vannverkets	kapasitet	
er	ca.	1200	m³	pr.	døgn,	mens	normalforbruket	i	de	
siste	årene	har	vært	ca.	500	m³	pr.	døgn.	Det	skal	
i	tillegg	UV	anlegg	på	plass	i	løpet	av	våren	2019.	
Dette	etter	pålegg	fra	Mattilsynet	og	etter	krav	i	 
drikkevannsforskriften.

Marker	kommune	har	på	plass	avtale	med	Eidsberg	
kommune om levering av nød- og reservevann. 
Det	sees		videre	på	muligheter	til	å	få	på	plass	en	
permanent avtale om reservevannsløsning med 
Årjängs kommune.

Marker	kommune	har	et	kommunalt	renseanlegg	på	
Bommen,	bygd	i	1975.	Anlegget	er	et	såkalt	etter-
fellingsanlegg (biologisk-kjemisk). Opp gjennom 
årene	har	det	blitt	utbygd	og	modernisert	slik	at	vi	i	
dag har et relativt moderne renseanlegg med mo-
derne	styringssystem.	På	tross	av	dette	er	anlegget	
igjen	modent	for	en	oppgradering	for	å	tilfredsstille	
dagens krav. Anlegget er dimensjonert for en orga-
nisk belastning tilsvarende 2000 p.e. (personekviva-
lenter). Tilknytningen i dag er 1850 p.e. inkl. industri. 

Fra 70-tallet til i dag har det stadig vært utbygging 
og utbedring av ledningsnettet, slik at i dag er tilnær-
met alle i Ørje sentrum tilknyttet ledningsnett som 
fører avløpet til renseanlegget.  
Ledningsnettet er relativt komplisert oppbygd med 
24 pumpestasjoner og en blanding av separatsys-
tem og fellessystem. I tillegg har kommunen bygd 
ut	ledningsnettet	og	fått	på	flere	abonnenter	tilkoblet	
via trykkavløp. Dette innebærer at antall pumpesta-
sjoner (villapumpestasjoner) er økende, og antallet 
er oppe i ca. 75. 

Dette	er	et	pågående	prosjekt,	og	kommunen	har	
som	mål	å	få	tilkoblet	flere	abonnenter	og	også	 
kunne tilby drikkevann. 

Marker	kommune	har	også	et	kloakkrenseanlegg	
ved Grensen. Dette anlegget renser avløpsvannet 
fra bebyggelsen ved riksgrensen. Anlegget er et 
såkalt	simultanfellingsanlegg	(biologisk	og	kjemisk	
i samme trinn). Ledningsnett, 2 pumpestasjoner og 
anlegg ble bygget i 1987. Anlegget er bygget for 
350	p.e.	Det	er	få	abonnenter	tilknyttet	anlegget	og	
en	regner	i	dag	med	en	belastning	inn	på	anlegget	
tilsvarende 50. pe.

Marker kommune har lokale forskrifter som berører 
avløp, samt en hovedplan for vann og avløp.  
Marker kommune har vedtatt Forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kom-
mune. Denne setter krav til tekniske løsninger ved 
nybygging, rehabilitering og vesentlig utvidelse av 
mindre avløpsanlegg i kommunen, slik at hensynet 
til resipienten og brukerinteressen ivaretas. I tillegg 
foreligger der en lokal forskrift vedrørende slamtøm-
ming av separate avløpsanlegg. Denne skal sikre 
en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, 
slik at forurensning ikke fører til helseskade eller 
helsemessig	ulempe,	går	ut	over	trivsel,	eller	skader	
naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Den 
skal	også	sikre	lik	behandling	av	alle	eiendommer	
med private avløpsanlegg. Der det ligger til rette for 
det,	skal	eiendommer	kobles	til	offentlig	nett,	dette	
med hjemmel i pBL§ 27-1 og §27-2. 

For fritidsboliger som skal ha innlagt vann,  
gjelder	dette	også. Marker kommune har igangsatt 
organisert opprydding av eiendommer og fritidsbe-
byggelse med innlagt vann, i henhold til lokal for-
skrift. 

Del 3
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Drikkevannsforsyning
Dette gjelder Rødenessjøen, da det er her Marker  
kommune	henter	sitt	drikkevann	per	nå.	Store	Le	er	
per	i	dag	ikke	definert	som	drikkevannskilde	(kun	for	
private og fritidsbebyggelse).

Marker	kommune	har	inngått	avtale	om	henting	av	
nødvann med Indre Østfold kommune. Intensjonen 
er at det kan hentes tilstrekkelig nødvann slik at det-
te tilfredsstiller krav til reservevann. Andre alternati-
ver	til	reservevann	både	på	norsk	og	svensk	side	vil	
bli utredet videre.

Vannkilden (nedre del av Rødenessjøen) er avsatt 
med Kp6500 Drikkevann. 

Hensynssoner friluftsliv
Følgende	friluftsområder	er	sikret	i	Marker	 
kommune.	Disse	områden	er	avsatt	som	hensyns-
soner friluftsliv (H530).

• F1 128/11 Østre Otteid, 27 daa, Skjøte v. Østf.   
 fylke, 27.05.70 FS00000750, 80 daa 
	 128/2	Otteid,	øvre,	20	daa,	Klausulert	område,		 	
	 27.05.70.	Inngår	i	reguleringsplan.

• F2 Otteid, 25 daa, Skjøte v. Miljøverndep. 11.07.87

• F3 120/15, Trolløya, Servitutt Staten, 1969,   
 FS00000751, 32 daa

• F4 134/17 Del av Husborn, Skjøte v. Miljøvern  
 dep., 17.11.67, FS00000752, 62 daa 
 Øvrig del av Husborn, Klausul, kun jord-og skog  
 bruk

• F5	92/5	Brårudtangen,	Skjøte	Marker	kommune,		  
	 19.08.67,	FS00000753,	12	daa.	Inngår	i	regule-	 	
 ringsplan.
• F6  56/21, Tjuvholmen, Skjøte ved Miljøverndep.,   
   11.10.04, FS00001712, 32 daa

• F7 59/18 S.del, Sæterøya, 10 daa, Feste ved  

   Miljøverndep., 16.04.82, FS00000754, 59/6 N.del,  
			Sæterøya,	Bygslet	99	år,	Miljøv.dep.,	01.10.65

• F8 33/2 Østenbyskog, Svarverud, Servitutt mot   
 hytter, 1968, FS00000755, 3968 daa

• F9 Linnekleppen P-plass, 1,8 daa, Skjøte v.  
 Marker kom., 11.08.87

• F10 90/312, 90/313,  Trollsund, 2,8 daa, Skjøte v.   
 Marker kom., 23.12.96, FS00000807, 2,3 daa.  
	 Inngår	i	reguleringsplan.

• F11 74/1, Kolbjørnsviksjøen, FS00002337, 20 daa

For	offentlige	friluftsområder	i	Marker	kommune	
gjelder atferdsregler stadfestet av Fylkesmannen 
29.08.86.

Del 3



18

Områder vernet etter naturmangfold-
loven
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven 
innen naturforvaltning. Loven regulerer forvalting av 
arter,	områdevern,	fremmede	organismer,	utvalgte	
naturtyper,	og	den	tar	vare	på	leveområder	for	prio-
riterte arter.

Lovens	formål	er	å	ta	vare	på	naturens	biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og 
vern.	Loven	skal	også	gi	grunnlag	for	menneskers	
virksomhet,	kultur,	helse	og	trivsel,	både	nå	og	i	
framtiden.

Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sekto-
rer som forvalter natur eller som fatter beslutninger 
med konsekvenser for naturen. Loven erstatter den 
tidligere naturvernloven og deler av viltloven og 
laks-	og	innlandsfiskloven.

Marker	kommune	har	9	vernede	naturområder.	
Disse	er	avsatt	med	hensynssone	H560	i	tråd	med	
dette,	og	arealformål	er	naturområde	(Kp	3020),	
samt	naturområde	vann	(Kp6700).

For	disse	områdene	er	det	fastsatt	egne	vernebe-
stemmelser gitt i forskrifter, og det henvises til disse. 

NR 1 Bredmosen naturreservat
Verneformål:	Nedbørsmyr	som	er	utformet	som	kon-
sentrisk	høgmyr.	Id:	VV00000808,	665	dekar.

Myrkomplekset ligger syd for Ørje mellom Halden-
vassdraget og svenskegrensen. Det ligger like syd 
for Gjølsjøen naturreservat. Myra ligger i skogland-
skap med mindre arealer av dyrket areal og noen 
små	vann.	Myra	er	et	stort,	velvet	ombrotroft	myr-
kompleks (regnvannsmyr). De sentrale partiene er 
svakt konsentrisk, slik at myrstrukturene sett ovenfra 
danner et sirkulært mønster. Mellom fastmark og 
myr	finnes	vegetasjon	som	har	et	svakt	minerotroft	
preg	(jordvannsmyr).	Området	inneholder	også	
elementer som fastmarksholmer, odder, myrtjern og 
myrfuruskog.	Man	finner	enkelte	arter	med	et	østlig	
(kontinentalt) utbredelsesmønster som granstarr 
og	finnmarkspors.	Sistnevnte	er	av	spesiell	plante-
geografisk	interesse	og	er	sjelden	i	Østfold.	Myra	
mangler	flere	av	de	kystbunde	artene	som	er	typiske	
lenger sør i fylket. Myrkomplekset er et av de største 
gjenværende i Østfold som fremdeles er relativt in-
takt	med	hensyn	til	inngrep	Myra	har	også	zoologisk	
verdi med en del myrfugl representert.

NR 2 Kiselbergmosen naturreservat
Verneformål:	Myrområde	med	variert	hydrotopogra-
fisk	oppbygning.	Id:	VV00000351.	735	dekar.

Reservatet ligger mellom Rødenessjøen og  
Rømsjøen like vest for riksvei 21. Myra er et svakt 
hvelvet ombrotroft myrkompleks (regnvannsmyr) 
med tildels store partier med minerotrof fattigmyr 
(jordvannsmyr) i kantene. De ombrotrofe partiene 
er i hovedsak mykmatte og fastmattevegetasjon. 
Det	finnes	to	myrtjern	og	flere	myrpytter	i	området,	
samt	endel	fastmarksholmer.	Plantegeografisk	kan	
man	finne	både	kystbunde	arter	og	kontinentale	
arter.	Eksempler	på	dette	er	henholdsvis	klokkelyng	
og granstarr. Myrkompleksets viktigste kvaliteter i 
vernesammenheng	er	dets	hydrotopografiske	opp-
bygning og enkelte interessante plante- og dyregeo-
grafiske	trekk.	

NR 3 Langrasta naturreservat
Verneformål:	Et	stort	innslag	av	rikmyrvegetasjon.	
Id:	VV00000804,	180	dekar.

Myra ligger like øst for Rødenessjøen, ca 2 km 
nord for Kroksund bru i Rødenes. Den ligger i en 
NV-SØ-gående	grunnfjellsforsenkning	som	er	omgitt	
av	småkupert	barskog,	vesentlig	gran.	Myra	er	en	
flatmyr	med	en	minerotrof	vegetasjon	(jordvanns-
myr).	Dessuten	inngår	litt	ombrotrof	vegetasjon	
(regnvannsmyr).	Det	finnes	også	rikmyrvegetasjon	
med	en	rekke	kalkkrevende	arter	hvorav	flere	er	
sjeldne i fylket, for eksempel taglstarr, gulstarr, 
myggblomst, piperensermose, gullmose, blodmose 
og brunklomose. Det antas at det er skjellsand som 
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avgir	kalkrikt	vann	i	området.	Myra	ligger	litt	under	
marinn	grense.	Området	inneholder	også	Fosser-
myra som er en liten konsentrisk myr med bl.a. mye 
tuesamfunn og furumyrskog. Myra har en minero-
trof laggsone mot den omkringliggende fastmarka. 
Kalkmyrer	i	et	grunnfjellsområde	i	Østfold	hvor	sure	
bergarter dominerer er meget sjeldent, og skjell-
sandbanker ved myrer under marin grense er meget 
lite	utbredt.	Man	finner	få	intakte	verneverdige	
rikmyrer	på	Østlandet.	Langrasta	har	høy	verneverdi	
og er den eneste fredete rikmyr i Østfold. 

NR 4 Spernesmosen naturreservat
Verneformål:	En	av	de	få	intakte	konsentriske	høg-
myrer	i	fylket.	Id:	VV00000841,	185	dekar.

Myra	ligger	i	en	forsenkning	i	småkupert	skogs- 
terreng 1 km øst for Klund kapell ved Rødnes- 
sjøen, og 5 km nord for Ørje. Myra er et svakt  
hvelvet ombrotroft myrkompleks (regnvannsmyr) 
der	det	høyeste	partiet	ligger	ute	på	myrflaten.	Det	
er antydninger til sirkulær orientering av myrstruk-
turene	sentralt	på	myra	og	derfor	må	den	betraktes	
som en svakt konsentrisk høymyr. Tydelig utformet 
lagg	finnes	langs	vestsiden	av	myra.	Vegetasjonen	
består	av	fattig	regnvannsmyrsamfunn,	og	bjørne- 
torvmose	er	eksempel	på	dette.	Spernesmosen	er	
en	av	meget	få	verneverdige	høymyrer	i	fylket	av	
konsentrisk	type.	Litt.:	Fylkesmannen	i	Østfold	1977.	
Utkast til verneplan for myrer i Østfold fylke. Statens 
naturverninspektør for Sør-Norge 1982. Skjøtsels-
plan for myrreservater i Østfold.

NR 5 Svartvannet naturreservat
Verneformål:	Skogområde	med	relativt	urørt	 
gammel	naturskog.	Id:	VV00002385,	1.689	dekar.

Reservatet	ligger	nord	i	Marker	på	østsiden	av	fv.	21	
og	med	en	avstand	på	ca	500	meter	fra	myrreser-
vatet	Kisselbergmosen.	Området	ligger	ca	230-304	
moh.	Området	domineres	av	fattige	furuskogtyper,	
men	det	finnes	også	noe	rikere	skogtyper	der	det	
finnes	mer	løsmasser.	Myrene	er	hovedsaklig	fattig-
myr	med	innslag	av	ombrotrof	myr.	De	har	også	et	
kystnært preg med innslag av arter som klokkelyng 
og	pors.	Skogen	på	høydeplatået	er	relativt	 
gammel	naturskog	som	har	fått	utviklet	seg	 
naturlig, men den er ikke gammel nok til at den er i 
urskognær tilstand.

NR 6 Gjølsjøen naturreservat
Verneformål:	Viktig	våtmarksområde	og	en	interes-
sant	innsjøtype.	Id:	VV00000986,	1.205	dekar.

Sjøen ligger øst for Øymarksjøen og sørøst for Ørje. 
Store deler av nedslagsfeltet ligger i jordbruksom-
råder.	Dyrket	mark	grenser	til	reservatet	over	lange	

strekninger.	I	nord	og	i	sør	dreneres	myrområder.	
Sjøen ble senket ca 2 meter i midten av forrige 
århundre,	og	største	dyp	er	nå	på	ca	4	meter.	
Sammen med et stort tilsig av plantenærings- 
stoffer	fra	omkringliggende	arealer	har	dette	ført	
til en omfattende gjengroing. Sjøen deles av tett 
vegetasjon som avsluttes mot land av starrbelter. 
Sjøen er kjent for et rikt og spesielt fugleliv bl. a. av 
kravfulle arter. Det var per 2001 regitrert totalt 181 
fuglearter i og ved sjøen. Av disse kan 76 arter  
karakteriseres	som	våtmarksfugler.	Mange	arter	
hekker	i	tilknytning	til	området.	Gjølsjøen	har	gene-
relt en rik fauna av virvelløse dyr, bl.a. de tre rød-
listede øyenstikkerartene vannliljetorv- 
libelle, stor torvilbelle og blodrød høstlibelle. Det er 
funnet 40 billearter, hvorav 9 rødlistede. I 2013 ble 
edderkoppen Dolomedes plantarius funnet i Gjøl-
sjøen. Dette var det første funnet av denne arten i 
Norge.

NR 7 Fuglemosehøgda naturreservat
Verneformål:	Formålet	med	naturreservatet	er	å	
bevare	et	relativt	lite	påvirket	skogområde	som	er	
representativt for lavereliggende trakter over marin 
grense	på	grunnfjell	i	Sørøst-Norge.	Området	består	
av	større	sammenhengende	områder	med	gam-
melskog	bestående	overveiende	av	fattige	skogty-
per	med	furu	og	gran,	og	med	flere	tjern	og	myrer.	
Området	har	viktige	kvaliteter	som	storfuglhabitat.	
Det	er	en	målsetting	å	beholde	verneverdiene	i	mest	
mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Id:	VV00003066,	2.491	dekar.

Reservatet	ligger	nord	i	det	store	skogområdet	
Trømborgfjella i Marker og Eidsberg, nærmere 
bestemt nordvest for Ørje, sør for E18 og øst for 
Steinsvannet. Det ligger en hytte i reservatet og en 
merket	sti	og	en	merket	skiløype	går	gjennom	om-
rådet.	Sett	i	forhold	til	et	hardt	drevet	skoglandskap	
i	regionen,	utgjør	området	et	sjeldent	stort	sammen-
hengende	område	med	gammelskog.	 
Reservatet dekker ca 2.500 daa, hvorav ca 2.050 
daa produktiv skog - skog med bra tilvekst.  
Området	for	reservatet	danner	et	platå	liggende	
fra	190-280	meter	over	havet.	Topografien	er	små-
kupert, med koller, rygger, mindre daler, søkk og 
myrer.	Det	finnes	flere	små	vann	og	tjern	innenfor	
reservatgrensa.	Det	meste	av	granskogen	finner	en	
i forsenkninger i terrenget, mens furuskogen dek-
ker	koller	og	andre	tørrere	områder.	Flere	myrer	er	
grøftet	og	her	finner	en	også	mye	død	gran.	Rødlis-
tearten	Gubbeskjegg	(NT)	er	funnet	i	området.	Den	
viktigste	kvaliteten	for	området	er	at	det	til	tross	for	
en del nyere inngrep, er et større sammenhengende 
område	med	gammelskog.
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NR 8 Fjella naturreservat
Formålet	med	naturreservatet	er	å	bevare	et	større	
område	med	eldre	furu-	og	granskog	med	de	 
naturlig forekommende arter, naturtyper og økolo-
giske	prosesser.	Reservatet	er	et	referanseområde	
for denne naturtypen og er av særskilt naturviten-
skapelig	verdi.	Området	har	særskilt	betydning	for	
biologisk mangfold med forekomst av sjeldne og 
sårbare	arter	og	naturtyper.	Det	er	en	målsetting	å	
beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, 
og eventuelt videreutvikle dem.

Naturreservatet	berører	følgende	gnr./bnr.:	84/1,	
85/1, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7 og 86/8 
i Marker kommune og 42/3, 45/5 og 45/6 i Rakke-
stad kommune.Naturreservatet dekker et totalareal 
på	ca.	17	082	dekar.

NR 9 Linehøgda naturreservat
Verneformål:	Viktig	skogområde.	 
Id:	VV00003260,	1.013	dekar.

Området	ligger	inntil	riksgrensen	mot	Sverige	ca.	9	
km	sørøst	for	Ørje.	Formålet	med	naturreservatet	
er	å	bevare	et	område	med	truet,	sjelden	og	sårbar	
natur, med rikere granskog, samt noe furuskog, med 
tilhørende	flora	og	fauna.	Området	representerer	
en spesiell naturtype i lavereliggende trakter under 
marin grense, bl.a. med Ørje-mylonitt-gneis i Sør-
øst-Norge.	Videre	er	formålet	å	bevare	et	område	
som har særlig betydning for biologisk mangfold. 
Det	er	en	målsetting	å	beholde	verneverdiene	i	mest	
mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Fornminner og fredede bygninger/ 
anlegg
Kulturminner fra før 1537 og hus fra før 1650 er  
automatisk fredet.

Rødenes kirke og Klund kirketuft er automatisk  
fredet.	Følgende	anlegg/områder	er	vedtaksfredet:

• Basmo festning, bare selve kollen og  
 retrancementet
• Rødenes	prestegård	og	stabbur
• Lund	gård-	hovedbygningen	og	stabbur
• Ørjefortene, Nordre- og Søndre fort
• Kanalbrua ved Ørje sluser
• Ørje Vegstasjon med fem bygninger (eksteriør,  
 interiør med fast inventar)

I	løpet	av	planperioden	foreslås	følgende	områder	
sikret	som	spesialområde	på	grunn	av	historisk	og	
kulturell verdi gjennom utarbeidelse av  
reguleringsplan:

Basmo: Selve festningen er fredet. Forterreng rundt 
festningen	bør	også	vernes.	Avsatt	med	 
hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø.

Rødenes	kirke	og	prestegård:	Disse bygningene er  
fredet.	Området	rundt	bør	også	fredes.

Vittenbergåsen	(Vardåsen):	Batteri her i 1905 og  
tidligere varde.

Tyndelsrud	gårdstun: Ifølge kulturplanen bør dette 
gårdstunet	sikres	gjennom	regulering.

Området	ved	Ørje	sluser/Ørje	brug er allerede sikret 
som	spesialområde	bevaring.	Slusemesterbolig	og	
sluseassistentbolig	inngår	i	området.	Riksantikva-
ren har informert om at en rekke kulturminner vil bli 
fredet i Haldenkanalen, deriblant ovennevnte byg-
ninger gjennom gjeldende reguleringsplan. 
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Kommunesenter/tettstedsgrensen	(rød	stipling)	for	Marker	er	vist	på	plankartet	i	henhold	til	fylkes- 
planens retningslinje.

Avgrensning	for	Ørje	sentrumsområde	avsatt	med	lilla	stipling,	og	det	skal	her	utarbeides	ny	 
områderegulering	etter	Plan-	og	bygningsloven	§12-2.

Sentrumsavgrensning



22

Sentrumsavgrensning
Kommunesenteravgrensning i forhold til fylkespla-
nen	for	Østfold	er	vist	på	kommuneplankartet.	Dette	
er en utvidelse i forhold til kommunedelplan Ørje 
sentrum, vedtatt 18.12.2007. 

Det er lagt inn en ny sentrumsplanavgrensning for 
Ørje	som	er	mindre	enn	både	den	nye	kommune-
senteravgrensningen og den tidligere avgrensnin-
gen for kommunedelplan Ørje 2007-2019. Det skal 
utarbeides ny sentrumsplan for Ørje, i form av en 
områdereguleringsplan	etter	PBL	§12-2.	Inntil	 
denne	er	på	plass,	vil	den	gamle	kommunedel- 
planen gjelder her.

Beltet	utenfor	det	nye	mindre	sentrumsområdet	og	
det gamle kommundelplanomrisset er erstattet av 
denne nye arealdelen til kommuneplanen.

Nye utbyggingsområder
I	de	områder	som	i	kommuneplanen	er	avsatt	til	
nye/	fremtidige	utbyggingsformål	skal	det	ut- 
arbeides reguleringsplan før utbygging kan skje. Det 
samme gjelder ved større tiltak for eksisterende/ 
nåværende	byggeområder,	med	mindre	tiltaket	faller	
inn under unntakene i bestemmelsene til arealdelen.

Ved	etablering	av	nye	småbåthavner	stilles	det	krav	
til reguleringsplan.

Marker kommunestyre har vedtatt hva en utbyg-
gingsavtale	for	nye	utbyggingsområder	skal	 
inneholde.

OVERSIKT OVER NYE BYGGEOMRÅDER I RULLERT AREALDEL MARKER  

Boligområder  Dekar 
 BN1, Søndre Mosebyneset 477 
 BN-2, Jåvallmoen 63 
 BN-3, Orderud Østre 16 
 BN-4, Utvidelse Krogstadfeltet 58 
SUM 614 

 
Hytteområder (fritidsboliger) Dekar 
 FN 1, Bukkeneset (ikke utbygget, men videreført fra forrige planperiode) 118 
 FN 2, Hyttefelt Rørvik Camping 38 
 FN 3, Utvidelse Kåtorp (begrenset) 38 
 FN 4, Utvidelse Djupedal Nordre 12 
 FN 5, Utvidelse Gjøngerud 7 
 H9 og H10 Fortetting av eksisterende hytteområde  
SUM 213 

 
Fritids- og turistformål (camping etc.)  Dekar 
 FTN-1, Campingplass Sleviken 76 
 FTN-2 Utvidelse Rørvik Camping 50 
 FTN-3, Otteid fritids- og turistområde 325 
 FTN-4, Hasledal 191 
 FTN-5 Utvidelse Joval Camping 28 
SUM 670 

 
Næringsbebyggelse Dekar 
 NN1 Utvidelse Sletta industriområde - Nysterud 102 

 
Idrettsanlegg Dekar 
 RC, Rallycrossbane Gjøngerud med plankrav – videreført fra forrige periode 18 
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Boligbebyggelse
Det er gitt bestemmelser om størrelse, plassering og 
lokalisering av ny boligbebyggelse eller utvidelser, 
samt bestemmelser om fortøyningsplasser for eien-
dommer med strandlinje mot Haldenvassdraget eller 
Store Le. Videre er det krav som gjelder kvalitet, 
lokalisering og størrelser knyttet til leke- og uteopp-
holdsarealer.

Fritidsbebyggelse
Forrige kommuneplan hadde en bestemmelse  
under	hovedformål	«3	Fritidsbebyggelse	og	 
camping» en bestemmelse i § 3.2 (etter §2.6 etter 
PBL	20-4b,	gammel	lov)	som	lød:	«Innenfor	en	sone	
målt	100m	fra	strandlinjen	i	horisontalplanet	ved	
gjennomsnittlig	flomvannstand	langs	vassdragene	
Haldenvassdraget og Store Le, skal samlet bruksa-
real for hytte og uthus ikke overstige 95 m². Utenfor 
dette beltet langs vassdragene skal samlet bruks-
areal for hytte og uthus ikke overstige 150 m², men 
maksimalt	10%	av	tomtearealet.	 
Samlet	areal	for	terrasser	(både	overbygde	og	
åpne)	skal	ikke	overstige	30	m².»	Og	videre	i	§	3.3:	
«Alle konstruksjoner og anlegg i 100-meterssonen 
er søknadspliktige (for eksempel gjerder, plattinger 
murer, terrenginngrep m.m.)»

150 m² BRA innenfor samme bruksenhet/tomt er 
videreført	i	rullert	arealplan,	mens	det	nå	økes	med	
15 m² til 110 m² BRA i 100m-beltet langs vassdrag. 
Dette	er	også	samordnet	med	arealplanen	i	 
Aremark,	siden	Haldenvassdraget	går	gjennom	
begge kommuner, og at det er et felles RAM- 
samarbeid i forhold til kommuneplanarbeidene.

Som følge av konsekvensutredningen av ny arealdel 
i	Marker	er	det	nå	også	innført	retningslinjer	for	fri-
tidsbebyggelsen, samt mer utfyllende betemmelser 
i forhold til vassdragshensyn. Videre er det innført 
tilkoblingsplikt for fritidsbebyggelsen, samt nye 
retningslinjer kulturhistorisk landskap (KULA), som 
er knyttet til den historiske Halden-kanalen og de 
gamle	anleggene	her.	Forøvrig	er	både	Sluse-om-
rådet	på	Ørje	og	hele	overføringsanlegget	mellom	
vassdragene	på	Ottied	vernet	som	spesialområder	
gjennom reguleringsplaner.

Bestemmelser om fortøyningsplasser for eiendom-
mer med strandlinje mot Haldenvassdraget eller 
Store Le er videreført fra gjeldende arealdel.

Råstoffutvinning
Det	er	ikke	lagt	inn	nye	uttaksområder	i	arealdelen.	

Konsekvensutredning
Til arealdelen ble det innledningsvis utarbeidet 
konsekvensutredning (KU) av alle forslagene som 

kom inn til kommunen i forbindelse med varsling av 
igangsetting av rullering av kommuneplanens areal-
del	(18	innspill	–	noen	fremmet	flere	forslag).	 
I	tillegg	til	dette	har	kommunen	selv	foreslått	en	
utvidelse av Sletta industrifelt, 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.

Etter vurdering av alle nye forslag (jf. KU av enkelt-
områder)	ble	føgende	lagt	inn	i	ny	arealdel:
• 3	nye	boligområder	-	Søndre	Mosebyneset,	Jåvall 
   moen og Orderud Østre - samt en utvidelse av  
 Krogstadfeltet.
• 5 utvidelser av eksisterende hyttefelt, samt vurdert  
			fortetting	av	Vike	hytteområde.
• 5	områder	for	fritids-	og	turistformål	-	delvis	nye, 
 og delvis i form av utvidelse av eksisterende  
 campingplasser.
• utvidelse	av	Sletta	industriområde	på	Nysterud.
 
Resten	av	områdene/	forslagene	til	utbygging	ble	
ikke tatt med i ny arealdel.

Nye	eller	utvidede	områder,	samt	LNF-spredt-områ-
dene	er	også	vurdert	samlet,	i	en	overodnet	konse-
kvensutredning som følger denne planbeskrivelsen 
som del II.

Vindkraftverk
Det	er	nå	lagt	inn	to	større	vindmøllepark-områ-
der langs Svenskegrensen, nord og syd for E-18/ 
toll-området,	på	henholdsvis	5.508	dekar	og	3.013	
dekar.	Det	er	gitt	konsesjon	for	disse	områdene,	
som er under utbygging og etablering. (Det ble ikke 
gitt	konsesjon	til	et	tredje	omsøkt	område,	Elgåsen.)
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Småskala vindkraftverk
Det	er	nå	tilrettelagt	for	etablering	av	små	vindmøl-
ler/	enkelt-turbiner,	på	en	relativt	enkel	måte	i	Mar-
ker kommune. Dette er gjort med nye bestemmelser 
i arealdelen, som gjør at man, innenfor angitte 
rammer, kan gjennomføre dette som en byggesak, 
og	sende	inn	byggesøknad	på	vanlig	måte.	Dersom	
man ønsker mer enn 1 turbin eller litt større anlegg, 
må	det	imidlertid	utarbeides	reguleringsplan.	Det	vil	
i	praksis	være	enklest	å	få	satt	opp	en	turbin,	der-
som det er i tilknytning til landbruksdrift, et stykke 
unna naboer, og dersom vindmøllen ikke plasseres 
på	et	for	visuelt	utsatt	sted.

Miljø og klima
Miljø- og klimatilpasning skal hensyntas i regulrings- 
planer. Estetikk, arkitektur, landskapstilpasning og 
klimatilpasning, samt naturtyper, grønnstruktur og 
biologisk mangfold skal omtales som egne tema i 
alle reguleringsplaners planbeskrivelser. Klimavenn-
lige	materialer	med	lavt	CO2-avtrykk	skal	etterstre-
bes.	Det	bør	etterstrebes	å	benytte	og	fornybare	
energikilder. 

I	nye	boligområder	skal	miljøvennlige	oppvarmings-
former,	for	eksempel	basert	på	bio-brensel,	solcel-
lepaneler eller jord- /vannvarme vurderes der det 
ligger til rette for det. Egne bestemmelser for dette 
tas inn i reguleringsplan der det er aktuelt. Jord-, 
berg- og vannvarme skal rapporteres inn til NGU. 

I	sameier,	borettslag	og	offentlige	parkerings- 
plasser skal det legges til rette for ladestruktur for 
ladbare biler. I boligbygg med felles parkerings- 
anlegg	skal	minst	50	%	av	alle	p-plassene	i	hvert	
parkeringsanlegg ha fremlagt strøm for lading. 

I	andre	bygg	og	anlegg	med	felles	eller	offentlig	
parkering	skal	minst	30	%	av	parkeringsplassene	
ha	fremlagt	strøm	for	lading,	der	minst	10	%	skal	ha	
ladepunkt.

Tilkoblingsplikt for ny fritids- 
bebyggelse
Både	ny	og	eksisterende	fritidsbebyggelse	med	
innlagt	vann	kan	i	Marker	pålegges	å	tilknytte	seg	
offentlig	nett	for	både	vann	og	avløp,	men	dersom	
dette medfører en kostnad som overstiger kommu-
nens vedtatte kostnadsgrense, pluss tilkoblings- 
avgift for vann og avløp, skal vann og avløps- 
løsninger planlegges under ett gjennom en helhetlig 
plan	for	de	enkelte	byggeområdene	før	det	gis	ut-
slippstillatelser.  Fritidseiendommer som har en god-
kjent utslippstillatelse kan beholde sin eksisterende 
løsning	i	inntil	10	år	dersom	utslippskrav	i	Forskrift	
om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsvann i 
Marker kommune dokumenteres. Kommunen kan 
med hjemmel i Forurensningsloven oppheve eller 
endre	vilkårene	i	tillatelse	etter	loven	eller	forskrift	i	
medhold	av	loven	eller	sette	nye	vilkår,	og	om	nød-
vendig kalle tilbake tillatelsen. Tillatelse kan i alle 
tilfeller	tilbakekalles	eller	endres	når	det	har	gått	10	
år	etter	at	den	ble	gitt.

Husbåter, campingvogner og andre 
flyttbare innretninger
Marker kommune har en gjeldende lokal forskrift om 
midlertidige eller transportable bygninger, konstruk-
sjoner eller anlegg, som skal sikre at allmennhetens 
bruk	av	frilufts-	og	naturområder	på	land,	i	vann	og	i	
vassdrag ikke blir hindret, forstyrret eller at estetiske 
opplevelser	ikke	blir	redusert	på	grunn	av	midlertidi-
ge eller transportable bygninger, konstruksjoner eller 
anlegg.

Vedtekten gjelder midlertidige eller transportable 
bygninger, konstruksjoner eller anlegg som er plas-
sert	på	land	og	plassert	på	sjø,	vann	eller	i	vass-
drag,	enten	fortøyd,	oppankret	eller	låst	til	posisjon	
på	annen	måte.	Vedtekten	vil	bl.a.	kunne	komme	til	
anvendelse	på	båter,	flåter,	husbåter,	campingvog-
ner,	andre	påhengsvogner,	kjøretøyer,	bryggean-
legg, plattinger, terrasser, takkonstruksjoner, leveg-
ger, gjerder, bygninger eller andre konstruksjoner av 
noe størrelse.

Innretninger	må	ikke	plasseres	slik	at	de	er	til	 
hinder eller ulempe for almen ferdsel, friluftsliv, jakt 
og	fiske	eller	gjør	skade	på	natur,	biotoper,	hindrer	
dyretråkk	eller	fiskevandringer.	Slike	innretninger	må	
heller ikke plasseres der de kan være til sjenanse 
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eller ødelegger naturopplevelser, estetisk, visuelt 
eller	på	annen	måte.	Det	skal	legges	vekt	på	at	sjø-
er, vann og vassdrag og deres strandsoner holdes 
mest mulig uberørte. 

Innretninger	som	er	på	gjennomfart	i	vassdrag,	på	
kanaler eller sjøer kan ikke fortøye, oppankre eller 
legge	seg	til	i	samme	område	for	et	lengre	tidsrom	
dersom oppholdet skjer utenfor godkjent bryggean-
legg. Innretninger kan ikke uten særskilt tillatelse 
legges i godkjent bryggeanlegg, eller plasseres 
andre	steder	på	land	for	lengre	enn	2	døgn	dersom	
dette er skjemmende, til hinder for ferdsel eller 
dersom innretningen brukes til opphold, overnatting 
eller	bærer	preg	av	å	kunne	fungere	som	fritidsbolig.

Det	er	også	en	bestemmelse	(§	2.9a)	til	kommu-
neplanens arealdel som sikrer dette, samt § 2.14.6 
som	omhandler	ferdsel	med	husbåt	på	Halden-vass-
draget	i	Marker	kommune:	Husbåt	er	definert	som	et	
fartøy	uten	båtskrog.	Maksimum	lengde	på	husbåt	
er 10 meter, og maksimum bredde er 5 meter, og 
husbåter	skal	byggeanmeldes	og	godkjennes	av	
Marker kommune.

Kulturminnevern og regulering
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner, samt større 
bygge	og	anleggstiltak,	skal	tiltakshaver	på	forhånd	
kontakte	fylkeskonservatoren	i	Østfold	for	å	avklare	
behovet for gjennomføring av kartlegging av auto-
matisk fredete kulturminner og nyere tids kulturmin-
ner.

Naturområder
Naturområdene	er	benyttet	som	formål	for	 
hensynssoner	for	områder	som	er	vernet	etter	na-
turmangfoldloven. 

Ellers	er	deler	av	beltet	langs	vassdraget,	samt	flere	
av	øyene	i	vassdraget,	avsatt	med	formål	natur- 
område.	Det	er	tatt	utgangspunkt	i	et	belte	på	100m,	
men dette er ikke slavisk fulgt. Det er gjort tilpasnin-
ger	i	forhold	til	topografi/	stedlige	forhold	sårbarhet	
og faktisk bruk. Noen steder er beltet derfor mer enn 
100m	og	noen	steder	også	mindre.

I forhold til forrige kommuneplan, er dette en end-
ring.	På	plankartet	var	det	den	gang	tegnet	inn	et	
100m-belte som i form av linjesymbol/ illustrasjon 
vist	med	horisontal	skravur,	for	å	lette	den	praktis-
ke vurderingen i forhold til planbestemmelsene for 
camping og fritidsbebyggelse. Denne illustrasjonen 
ble kun vist langs Haldenvassdraget og Store Lee, 
men gikk ikke over eksisterende eller planlagte byg-
geområder	i	100m-beltet.

I	forhold	til	tidligere	er	det	nå	for	beltet	langs	vass-
dragene	(der	dette	er	vist	som	naturområder	med	
grønn farge - Kp3020) en strengere holdning, siden 
byggeforbudet	nå	også	gjelder	for	stedbunden	næ-
ring. 

Hensynet til vern av vassdragene, og hvor store de-
ler av randsonen langs vassdragene som skal sikres 
mot all form for inngrep eller bygging, reguleres 
nå	i	nytt	plansystem	konkret	gjennom	avsetting	av	
bredde	og	lengde	på	formål	KP3020	Naturområde.	
Man	er	slik	sett	ikke	lenger	låst	i	en	generell	avstand	
på	100m,	men	kan	foreta	konkrete	vurderinger	langs	
hele vannstrengen. Dette er ogs samordnet med 
hvilken av de 3 klassene vannstrengen er avsatt 
som	(mer	differensiert	nå	enn	i	forrige	planutgave).

LNF-områder (landbruks- natur-, og 
frilufts- 
områder)
LNF-områdene	er	delt	i	fire	soner:	
• a-områder	(Kp5100)	der	nødvendige	tiltak	for 
	 landbruk	og	gårdstilknyttet	næringsvirksomhet 
	 basert	på	gårdens	ressursgrunnlag	er	tillatt.	 
 (Tidligere LNF 4)

• b-områder	(Kp5200),	der	det	i	tillegg	til	land	 	
	 bruksbebyggelse	som	i	a-områdene	også	er	tillatt 
 med spredt bebyggelse. I utgangspunktet gjelder 
 dette boligbebyggelse, men under gitte forutset- 
	 ninger,	kan	det	også	være	næringsbebyggelse 
 eller fritidsbebyggelse der det ligger til rette for 
 dette.(Tidligere LNF 3 + næring)

• c-områder	(Kp5210)	spredt	boligbebyggelse.	 
 (Tidligere LNF 1)

• d-områder	(Kp5220)	spredt	fritidsbebyggelse.	 
 (Tidligere LNF 2)
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LNF spredt-områdene
GJELDENE KOMMUNEPLAN FOR MARKER 2005 
– 2017, vedtatt 22.11.2005.

Kartet	viser	LNF-spredt-områder	(nå	tilsvarende	Kp	
5200) i forrige arealdel fra 2005 for Marker kommu-
ne. Det var da 47.464 dekar utlagt til spredt bebyg-
gelse i 2005-planen.

Arealdelen	hadde	også	den	gang	4	nivå	på	LNF- 
områdene,	og	LNF-spredt	(Kp	5200)	ble	den	gang	
benevnt	LNF	3-områder,	hvor	både	hytter	og	 
boliger	var	tillatt.	Nå	er	dette	utvidet	også	med	
spredt næring.
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Her er Kp 5200 (spredt bolig, hytter og  
næring)	i	rullert	plan	2020,	nå	benevnt	
LNF-b-områder.

Nord for Ørje m2

LNF-b1 280.502
LNF-b2 68.383
LNF-b3 1.046.690
LNF-b4 7.952
LNF-b5a 123.823
LNF-b5b 25.163
LNF-b6 120.370
LNF-b7 97.745
LNF-b8a 198.218
LNF-b8b 190.555
LNF-b9 2.704.448
LNF-b10a 214.352
LNF-b10b 62.830
LNF-b10c 256.892
LNF-b10d 81.939
LNF-b10e 1.526.656
LNF-b10f 109.997
LNF-b10g 276.642
LNF-b10h 78.509
LNF-b11 78.847
LNF-b12 2.944.312
Sum Nord 10.494.825

Syd for Ørje m2

LNF-b13 45.342
LNF-b14a 411.620
LNF-b14b 4.790.734
Sum Syd 5.202.354

LNF-spredt	(Kp	5200)	er	nå	redusert	til	
15.697 dekar,	fordelt	på	10.495	dekar	nord	
for	Ørje,	og	5.202	dekar	syd	for	Ørje,	altså	
en	reduksjon	på	hele	31.767	dekar.
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Kartet	viser	LNF-spredte	boligområder	(nå	tilsvarende	Kp	5210)	i	
forrige arealdel fra 2005 for Marker kommune (den gang  
benevnt	LNF	1-områder).

Det var da 25.733 dekar utlagt til spredt boligbebyggelse i 
2005-planen (den gang vist som grønne felt med gule prikker).
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Syd for Ørje m2

LNF-c6 3.825.595
LNF-c7 16.137
LNF-c8a 39.474
LNF-c8b 127.662
LNF-c9 937.486
LNF-c10a 28.297
LNF-c10b 113.308
LNF-c11 1.142.687
LNF-c12 32.247
LNF-c13a 45.176
LNF-c13b 19.312
LNF-c14a 5.752.208
LNF-c14b 690.229
Sum Syd 12.769.818
LNF-spredt boligbebyggelse (Kp 5210) 
er	nå	redusert	til	16.572 dekar, fordelt 
på	3.802	dekar	nord	for	Ørje,	og	12.770	
dekar	syd	for	Ørje,	altså	en	reduksjon	
på	9.161	dekar.

Her er Kp 5210 (spredt boligbebyggelse)  
i	rullert	plan	2020,	nå	benevnt	LNF	 
c-områder.

Nord for Ørje m2

LNF-c1 535.826
LNF-c2 84.063
LNF-c3a 1.161.627
LNF-c3b 253.430
LNF-c3c 1.092.972
LNF-c3d 34.941
LNF-c4a 285.809
LNF-c4b 201.452
LNF-c5a 47.331
LNF-c5b 105.085
Sum Nord 3.802.536
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Kartet	viser	LNF-spredte	hytteområder	(nå	tilsvarende	
Kp 5220) i forrige arealdel fra 2005 for Marker kommune, 
den	gang	benevnt	LNF	2-områder.

Det var da 4.559 dekar utlagt til spredt hyttebyggelse i 
2005-planen (den gang grønne felt med orange prikker).
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Her er Kp 5220 (spredt fritidsbebyggelse) i rullert 
plan	2020,	nå	benevnt	LNF	c-områder.

Nord for Ørje m2

LNF-d1 682.970
LNF-d2a 63.003
LNF-d2b 125.137
LNF-d3 145.916
LNF-d4a 66.100
LNF-d4b 94.802
Sum Nord 1.177.928

Syd for Ørje m2

LNF-d5 166.180
Sum Syd 166.180

LNF-spredt	fritidsbebyggelse	(Kp	5220)	er	nå	 
redusert til 1.344 dekar,	fordelt	på	1.178	dekar	
nord	for	Ørje,	og	166	dekar	syd	for	Ørje,	altså	en	
reduksjon	på	3.215	dekar.
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Sammenstilling alle LNF spredt-områdene i 
2005: Kp 5200 + 5210 + 5220
I forrige arealdel var det til sammen 77.756 dekar 
utlagt	til	spredt	bebyggelse,	mot	nåværende	rulle-
ring	i	2020	på	33.613 dekar. Det er en godt over en 
halvering	av	spredt-arealene	i	LNF-områdene.

Dette er en kraftig reduksjon av arealer hvor det er 
tillatt med spredt bebyggelse. 
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Sammenstilling alle LNF spredtområdene i 
2020: Kp 5200 + 5210 + 5220 
33.613 dekar
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Vann og vassdrag 
I deler av Haldenvassdraget er det innført fartsgren-
se	på	5	knop	innenfor	følgende	strekninger:
• Grislingås	bru
• Årnnessundet
• Ørjeelva fra Liholmen til Ørje sluser
• Krogstadtjernet med utløp til Rødenessjøen

Retningslinje for vassdraget
Stortinget vedtok Verneplan I for vassdrag den 
6.april	1973,	og	formålet	var	vern	mot	ytterligere	
kraftutbygging av blant annet Haldenvassdraget.

Den 10. november 1994 ble det gitt rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag (T-1078), som 
gjelder vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, 
større	bekker,	sjøer	og	tjern	og	et	område	på	inntil	
100 meters bredde langs sidene av disse, samt 
andre deler av nedbørfeltet som det er faglig doku-
mentert at har betydning for vassdragets verneverdi.

Hensikten med retningslinjen var å:
• unngå	inngrep	som	reduserer	verdien	for	land	 	
	 skapsbilde,	naturvern,	friluftsliv,	vilt,	fisk,	kultur- 
 minner og kulturmiljø
• sikre referanseverdien i de mest urørte  
 vassdragene
• sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i  
	 områder	nær	befolkningskonsentrasjoner
• sikre	verdien	knyttet	til	forekomster/områder	i	de	 
 vernede vassdragenes nedbørfelt som det er  
 faglig dokumentert at har betydning for vass- 
 dragets verneverdi
• sikre	de	vassdragsnære	områdenes	verdi	for		 	
 landbruk og reindrift mot nedbygging der disse  

 interessene var en del av grunnlaget for  
 vernevedtaket

Vannområdene i Marker er på plankartet 
inndelt i 5 kategorier. 
• Småbåthavn	(Kp6230)
• Drikkevann	(Kp6500):	Rødenessjøen	er	avsatt		 	
 som drikkevannsskilde som skal sikres mot  
 forurensning.

• Friluftsområder	(Kp6700):	Vanlig	ferdsel	og	fiske		  
 er tillatt. Eventuelle inngrep eller utfylling som  
 kan endre eller true friluftsinteressene er ikke  
	 tillatt.	Dette	er	S1-områder	i	vassdraget	(klasse	1	i	 
 T-1078).

• Kombinert	formål	i	vassdrag	(Kp6800),	som	er	 
	 frilufts-	og	naturområder	i	kombinasjon,	og	 
	 tilsvarer	S2-områder	i	vassdraget	(klasse	2	i 
 T-1078). Dette er hovedstrengen i vassdraget, 
	 med	unntak	av	S1-områdene	og	S3-områdene, 
 samt alle tjern og vann forøvrig

• Naturområder	(Kp6600):	Områdene	skal	i	 
 utgangspunktet ligge urørt. Graving, mudring,  
	 utfylling,	annen	særlig	inngripen	som	kan	få	 
	 konsekvenser	for	sjøbunn,	vannflate	eller 
 vannsøyle, eller andre tiltak som vesentlig kan 
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	 endre	områdets	naturverdi	eller	gir	ulempe	for 
	 friluftsverdien,	er	ikke	tillatt,	såfremt	det	ikke	gis 
 hjemmel i godkjent reguleringsplan. 
Dette	er	S3-områder	i	vassdraget	(klasse	3	i	
T-1078): 
- Store Risen, Vegatjern og Damvannet  
- Svartevannet  
- Nordre Jonsvannet  
- Søndre Jonsvannet  
- Lysevannet  
- Gjøvannet og Gjøvannselvene  
- Lisetjern  
- Piketjern  
- Larstjern  
- Kroktjern  
- Folungtjern  
- Gresstjern  
- Svanemyrdammen  
- Gjølsjøen naturreservat (NR6) 
- Fjella naturreservat (NR8)  
- Frønesjøen  
- Kjerringtjern  
- Langevannet  
- Tvillingtjerna  
- Vardedypetjern 
- Vardetjern  
- Dyptjern  
- Svarttjern 

Det er anbefalingene i retningslinjen som er lagt til 
grunn for inndelingen av vassdraget i de tre  
klassene:

Klasse S1 (friluft)
Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har 
eller	kan	få	stor	betydning	for	friluftsliv.	Inngrep	som	
er til skade for pedagogiske verdier, friluftslivsver-
dier,	herunder	fiske	og	framkommelighet	i	og	langs	
vannstrengen,	eller	opplevelsesverdier,	bør	unngås.

Klasse S2 (friluft/ natur)
Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vann-
strengen,	og	hvor	nærområdene	består	av	utmark,	
skogbruksområder	og	jordbruksområder	med	spredt	
bebyggelse.

Hovedtrekkene	i	landskapet	må	søkes	opprettholdt.	
Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen 
langs	vannstrengen	og	i	de	områder	som	oppfattes	
som	en	del	av	vassdragsnaturen,	bør	unngås.	Inn-
grep som enkeltvis eller i sum medfører endringer 
av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unn-

gås.	Leveområder	for	truede	plante-	og	dyrearter	
og	mindre	områder	med	store	verneverdier	bør	gis	
særlig beskyttelse.

Klasse S3 (natur)
Vassdragsbelte som er lite berørt av moderne 
menneskelig aktivitet, og som derfor har stor opple-
velses-verdi og vitenskapelig verdi.

Det	er	svært	viktig	å	bevare	naturens	preg	av	å	
være lite berørt av moderne menneskelig aktivitet. 
Alle former for omdisponering av arealer i vass-
dragsbeltet	bør	unngås.	Vannkvalitet	og	naturlig	
vannføring	må	søkes	opprettholdt,	og	alle	former	for	
inngrep	som	reduserer	vassdragets	verdi	må	søkes	
unngått.
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Innspill om høyhastighetsbane-trasé 
nord for Ørje
Norsk Bane AS er et aksjeselskap i Ålesund som 
arbeider med utredning og prosjektering av høyhas-
tighetstog i Norge. I tillegg til dette tilbyr selskapet 
planlegging og analyse av infrastruktur og driftsopp-
legg for jernbane og tilhørende transportsystemer.

På	bakgrunn	av	tilskudd	fra	Grensekomiteen	Øst-
fold-Värmland, Østfold fylkeskommune, Indre 
Østfold	Regionråd	og	Indre	Østfold	Utviklingsfond	
ble høsten 2011 Deutsche Bahn engasjert av Norsk 
bane til fase 1 av utredningen om høyhastighetsba-
nen Oslo – Stockholm. 

Hittil har det primært vært Grensekomiteen Värm-
land Østfold med tenkesmia TenkGrønnBane og 
TransNorden	Norge	som	har	vært	pådrivere	i	arbei-
det.

Forlag om trasé i Marker kommune er trukket over 
nordre	del	av	Mosebyneset.	Dette	er	i	konflikt	med	
eksisterende	kommuneplan	hvor	dette	området	er	
tiltenkt	utvidelse	av	boligfelt	og	fri	(natur)	område.	
Trasé	må	derfor	trekkes	nord	til	nærmeste	nes	nord	
for Mosebyneset. 

Grovskisse.	Ny	trase	må	tilrettelegges	og	det	må	tas	
visse	hensyn	til	det	området	den	skal	gå	gjennom.	
Trasè skal tilrettelegges for hastigheter opp til 300 
km/t	som	gir	minimum	kurveradius	på	4500	meter.


