
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

Møteinnkalling 

Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET 
Møtested: Marker Rådhus 
Møtedato: 05.11.2013 
Tidspunkt:  18.30 
 
Forfall meldes  til kjersti.fosser@marker.kommune.no  , som sørger for innkalling av 
varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold  
PS 69/13 13/586   
 Godkjenning av protokoll  

 
PS 70/13 13/586   
 Delegerte saker/referater  

 
PS 71/13 11/572   
 E18 Riksgrensen Ørje - detaljregulering for Braarudveien - Aas og adkomst 

Røser  
 

PS 72/13 12/742   
 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014 - 2026  

 
PS 73/13 13/545   
 Søknad om dispensasjon for tilbygg av fritidsbolig I LNF område ved 

Børresrud/Fjellengsmyra. Gnr. 56 bnr. 4 fnr. 1 - Skau. 
 

PS 74/13 13/633   
 Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for nytt 

ventilasjonsaggregat på trevarefabrikken i Industriveien 6. Gnr. 91 bnr. 
106. 
 

PS 75/13 13/635   
 Konsesjon på erverv av jordbruksarealet på eiendommen Søndre 

Engerbråten - Gnr. 26 bnr. 17 
 

PS 76/13 13/638   
 Prioritering av spillemiddelsøknader 2014  

 
PS 77/13 13/647   
 Kulturminneplan 2013 -2017  
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  13/586 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/13 Plan- og miljøutvalget 05.11.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Protokoll fra møte 15.10.2013 godkjennes.  
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Delegerte saker/referater  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/13 Plan- og miljøutvalget 05.11.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
13/534 10.10.2013 DS  120/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 97/3 
Idehus Østfoldbygg AS  
Delegert vedtak etter § 20.1 - Tillatelse til oppføring av laftet enebolig. Gnr 97 bnr 3 - 
Åseby. 
 
 
08/748 14.10.2013 DS  121/13 RÅD/PM/GROGAA GBNR 37/14 
Øivind Duserud  
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg, Gnr. 37 bnr. 14 
 
 
13/549 14.10.2013 DS  122/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 91/106 
Sandli Bygg AS  
Delegert vedtak etter § 20.1 - Nybygg/tilbygg på trevarefabrikken i Industriveien 6. 
Gnr. 91 bnr. 106 - Marker Bruk. 
 
 
11/184 15.10.2013 DS  123/13 RÅD/PM/GROGAA GBNR 29/4 
Krusinski & Sønn AS  
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak sanitært avløpsanlegg, Gnr. 29 bnr. 4 og Gnr.29, 
bnr.10 
 
 
09/755 16.10.2013 DS  124/13 RÅD/PM/GROGAA GBNR 2/7 
Per Østby Maskin og Graveservice  
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg, Gnr. 2 bnr. 7,  
Ferjemannsboligen 
 
 
13/544 17.10.2013 DS  125/13 RÅD/PM/GROGAA GBNR 84/30 
Granli Rør  
Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg, Gnr. 84 bnr. 30, fritidsbolig 
- Skansen 
 
 
13/553 17.10.2013 DS  126/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 45/1 
Lars O. Fagerås  
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Delegert vedtak uten ansvarsrett - Tilbygg av våningshus med kjøkken/oppholdsrom. 
Gnr 45 bnr 1 - Nordre Vikeby. 
 
 
13/288 21.10.2013 DS  127/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 84/23 
Aksel Johan Bjerke  
Delegert vedtak etter § 20.1 - Oppsetting av brygge ved fritidseiendom. Gnr. 84 bnr. 23 - 
Utsikten 
 
 
13/615 23.10.2013 DS  128/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 92/92 
Guldbrand Eng  
Melding om delegert vedtak - Tillatelse til oppdeling i eierseksjoner - Tomt 4 
Braarudjordet. Gnr.92 Bnr.92 
 
 
13/616 23.10.2013 DS  129/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 92/93 
Guldbrand Eng  
Melding om delegert vedtak - Tillatelse til oppdeling i eierseksjoner - Braarudjordet 
tomt nr 3. Gnr 92 bnr 93. 
 
 
13/162 24.10.2013 DS  130/13 RÅD/PM/FINLIN GBNR 92/30 
Arkama AS  
Melding om delegert vedtak - Igangsettingstillatelse for bygge. Bygging av 10 
omsorgsboliger - Braarud 2 Gnr. 92 bnr. 30 
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E18 Riksgrensen Ørje - detaljregulering for Braarudveien - Aas 
og adkomst Røser  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/13 Plan- og miljøutvalget 05.11.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune egengodkjenner "Detaljregulering for Braarudveien - Aas og adkomst 
Røser"  i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
Sammendrag: 
Statens Vegvesen har tidligere utarbeidet og fått godkjent reguleringsplan for E18 
Riksgrensen – Ørje og for lokalveien Braarudveien – Ås. Planteknisk ble det gjort som to 
adskilte planer med tilhørende bestemmelser. Begge planer ble godkjent i kommunestyret 
29.01.13, men med følgende endringer/premisser: 
 

- trafikksikkerheten i krysset Storgata – Braarudveien vies spesiell oppmerksomhet 
- synspunktene fra de næringsdrivende i Kilebuområdet søkes ivaretatt i 

detalprosjekteringen 
- det etableres en avkjøring i området Shell – Åssvingen 

 
Som følge av arbeidet med oppfølging av presiseringene foreligger det nå nye forslag til 
reguleringsplan for sideveiene, og disse har vært ute til høring i perioden 3. september til 16. 
oktober 2013. Det foreligger ingen vesentlige innvendinger mot planen fra regionale 
planmyndigheter. Berørte private grunneiere og næringsdrivende i området har noen 
synspunkter som ikke imøtekommes i forslaget. 
 
Bakgrunn: 
 
E18 Riksgrensen – Oslo er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-
forbindelsene i transportsystemet i Norge. Parsellen mellom Riksgrensen og Ørje er innfalls-
porten til Norge fra øst, og disse trafikantenes første møte med Norge. Planarbeidet har derfor 
hatt fokus på at dette er porten til Norge - ”Norgesporten”. 
 
Behovet for ny trasé skyldes lav veistandard i forhold til dagens veinormaler og trafikkbilde, 
dårlig trafikksikkerhet og tidvise problemer med trafikkavviklingen. Formålet med 
utbyggingen av E18 er å lage en hovedvei gjennom Østfold som har god kapasitet, er 
trafikksikker og gir god kjørekomfort.  
 
Oppstart av planarbeidet for hele strekningen ble kunngjort i september 2011. Hovedtrase og 
sideveier ble behandlet samtidig, og foreliggende forslag til nye reguleringsplaner sees på 
som en oppfølging av dette arbeidet. Statens Vegvesen la opp til en bred samhandling i 
prosessen og innbyggere og berørte myndigheter ble gitt god anledning til å uttale seg og 
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komme med synspunkter. Det var uten tvil sideveiene og forholdene i Ørje sentrum som 
skapte størst engasjement. Dette var også grunnen til at Marker kommunestyre gjorde 
vedtaket under visse forutsetninger. Marker kommune mente at forslaget ikke på en god nok 
måte ivaretok forholdene i sentrum, og forutsatte derfor at Statens Vegvesen jobbet videre 
med dette for å finne bedre løsninger. Begge planene ble imidlertid vedtatt, i tilfelle det i den 
videre prosess ikke skulle la seg gjøre å finne bedre alternativer. 
 
Statens Vegvesen har fulgt opp forutsetningene og fortsatt med vurderinger av alternative 
løsninger knyttet til  
 

- trafikksikkerheten i krysset Storgata – Braarudveien  
- synspunktene fra de næringsdrivende i Kilebuområdet  
- avkjøring i området Shell – Åssvingen 

 
I arbeidet er berørte parter holdt løpende orientert og er gitt mulighet til å uttale seg. 
Det foreligger nå forslag til to planer; Braarudveien – Aas og Adkomst Røser.  
 
Planene ansees som en del av det forrige arbeidet og er derfor ikke varslet spesielt, men har 
ligget ute på høring i perioden 3. september til 16. oktober. Statens Vegvesen oppsummerer 
og kommenterer innspillene slik. 
 
Innspill/uttalelse fra Finn Lindblad 

 
Innspill/uttalelse Gjelder omlegging av Moseveien ved gnr.94  bnr.130, Skogly, Moseveien 

11. Det er etter flere møter og flere forslag blitt et alternativ å legge 
omlegging av lokalveien over min eiendom og bolighus.  
Statens vegvesen (SVV) har tidligere uttalt at mitt bolighus ikke må rives, 
men at deler av tomten vil bli berørt. 
Opprinnelig løsning, hvor Moseveien legges noe lenger nord, som var med 
i prosjektering av E18 i 2012, eller å følge dagens eksisterende veg til 
Elgfaret, er etter min oppfatning en bedre løsning. Det blir større avstand 
for lokalveien til E18. Flexit kan ikke utvide sammenhengende, men bør 
kunne få en god avkjøringsløsning. 
 
Ser som beste løsning å legge E18 lenger nordover i Åssvingen og lage 
plass til Moseveien delvis på dagens E18 fra avkjørsel Kasbo til 
dagligvareforretning Rimi. 
 
Av to alternativer hvor Moseveien ble plassert på begge sider av huset og 
delvis aksepterte det søndre, ble jeg nå forelagt planer som svinger rundt 
dagligvarebygget (Rimi) og midt over min tomt. Jeg anser det som en 
dårlig løsning, parallell veg bør unngås hvis det er mulig. Fotgjengere og 
syklister må (da) ferdes nære E18. Skogen og åsryggen sørøst for Rimi blir 
fjernet eller ødelagt. Huset mitt blir fjernet helt unødvendig. Når veien 
svinger bak Rimi, kan veien også svinge rundt mitt hus. 
 
Hvis godkjent løsning fra 2012 ikke etterfølges, vil alternativet med å 
svinge opp sør for mitt bolighus være en akseptabel løsning. Eventuelt kan 
garasje flyttes til annet sted på eiendommen eller til nytt tilleggsareal til 
eiendommen. 
Det er andre steder langs den nye veien, ved Tjernsubben, hvor 
bygningene befinner seg nærmere veikanten i dag enn hva mitt bolighus 
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vil kunne bli ved de andre alternativene. 
 
Huset er oppført av mine foreldre og jeg har bodd her hele livet. Selv om 
eiendommen blir redusert vil Støyskjermende tiltak, etablering av 
hageområde mot veg etc , vil det kunne gi brukbare forhold for huset. 
Viser til utførte og planlagte vedlikeholdstiltak. 
 
Jeg håper at det tas hensyn til min eiendom i videre i arbeidet med 
reguleringsendringen.  Et vedtak som medfører riving av mitt bolighus vil 
trolig bli påklaget. 
 
Viser igjen til å skyve E18 nordover og bedre plass om gangvegen på 
nordsiden kan føres over åsen ved forlengelse av Åsveien. 
 
Om ikke forslagene kan gjennomføres er tidligere regulert løsning eller 
eksisterende veg en bedre løsning 
 

Statens vegvesens 
vurdering 

Kommunestyret vedtok at alternative løsninger for lokalveien 
Braarudveien-Aas skulle vurderes.  Det ble tidlig avklart for den øvrige del 
av strekningen at føring av lokalveien langs E18 fra Sletta forbi Flexit var 
ønskelig. Da gjensto løsning for passering av Lindblads eiendom og Rimi. 
3 løsningsforslag ble skissert, orientert om i åpent møte og detaljert videre. 
En ivaretagelse av Flexits mulighet for sammenhengende utvidelse ble 
prioritert. Likså å unngå oppdeling av Rimis eiendom, slik at 
forretningsdriften kunne tilpasses på eiendommen etter at avkjøring til E18 
blir stengt. En god linjeføring på lokalveien ble også prioritert, som i 
foreslått løsning for trasevalg medfører innløsing av Lindblads eiendom.  
Om en endrer til en krappere linjeføring,  slik at bolighuset kan bestå, vil 
huset få en inneklemt beliggenhet mellom 2 veger i et industriområde. 
 
Det er uaktuelt å skyve E18 nordover. Skal dette monne vil det, foruten 
betydelige kostnader, gå ut over hus og eiendommer på andre siden av 
E18. Gangveien bør også ligge i tilnærmet nivå med E18, og på begge 
sider av E18.  
 

Konklusjon Ingen endring i planen 
 
Innspill/uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold 
Innspill/uttalelse Viser til tidligere uttalelse til det gjennomførte arbeidet i brev datert 

20.10.11, 14.3.12 og 20.12.12. 
Vår primære oppgave er å se til at den nasjonale areal- og miljøpolitikken 
gjøres kjent og blir ivaretatt i den lokale planleggingen. 
 
Vi vil innledningsvis anbefale at den formelle planprosessen 
kvalitetssikres, viser til PBL § 12-14 hvor det gis samme bestemmelser for 
oppheving og endring av reguleringsplaner som for utarbeiding av ny plan. 
Vi mener det burde vært sendt ut varsel om endring og oppheving av 
planene før de ble utarbeidet. 
 
Vi savner i plandokumentene en tydeligere redegjørelse for den nye 
planenes virkning for eksempel for støyforholdene. Vi mener også vedtatt 
reguleringsplan for E18 burde vært med i illustrasjoner som viste vedtatt 
plan for E18 for lettere å se sammenheng i planene. Mottatt plankart har 
svakt underlagskart som gjør det vanskelig å se eksisterende bebyggelse. 
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Som et eksempel er det i eksisterende detaljtegninger for E18 inntegnet en 
støyvoll nor for boligene i elgfaret hvor det nå planlegges å legge veien. 
Selv om støyen fra syd nå vil bli vesentlig mindre kan det ses på som en 
dårligere løsning for disse med lokal støyskjerming. 
 
Vi er positive til at det ses på løsninger som tar mindre dyrket mark. 
 
Vi ber om å bli underrettet om eventuelle vedtak i saken og at vi får 
eventuelt reviderte planforslag til uttalelse. Dersom planene vedtas uten ny 
høring ber vi om å få oversendt de vedtatte planene. 
 

Statens vegvesens 
vurdering 

Forbehold, eller bemerkningene knyttet til vedtaket gjort 29.1.13 av 
kommunestyret for reguleringsplanene E18 Riksgrensen-Ørje og lokalveg 
Braarudveien-Aas, har SVV vurdert slik at planarbeidet /-planprosessen 
skulle fortsette med vurderinger av alternativer til den vedtatte planen for 
lokalvegen.  
 
Oppheving av plan krever samme prosess som nytt planarbeid. Formålet 
med varsling er at alle involverte parter får samme informasjon. 
Oppheving av planen for Braarudveien-Aas som ble vedtatt 29.januar 
2013, vil være en naturlig og logisk konsekvens etter at vedtak er gjort av 
det nye reguleringsforslaget. Hvis kommunen ønsker det kan oppheving av 
gjeldende plan gjøres som en egen prosess når det nye reviderte 
reguleringsforslaget er vedtatt. 
 
Gjennom den forlengede planprosessen bør alle berørte i området være 
godt orientert om alternativene. 
 
Det er utarbeidet og kan framlegges støykart til planforslaget. Tidligere 
løsning med høye støyvoller mot E18 ble fra berørte beboere uttalt og 
kommentert som en dårlig løsning. Ved samling av vegene blir færre 
berørt. Ved Elgfaret blir sydsiden av boligene nå en stillere sone med 
«vegene bak huset». 
 
Vi ser ikke at kartgrunnlaget er dårlig i originale utgaver, men dette kan 
om nødvendig forbedres i endelig planoversendelse. 
Ytterligere detaljtegninger eller informasjon kan framlegges om ønskelig. 
 

Konklusjon Ingen endring i planen 
 
Innspill/uttalelse fra Flexit ved Pål J. Martinsen 

 
Innspill/uttalelse Vi opplever at det er en positiv utvikling i siste planforslag. Det er 

ønskelig at totalbredden kunne reduseres. Forslag til endringer for å sikre 
bedriftens framtid i Ørje er utarbeidet og vedlagt, og vi håper forslagene 
blir hensyntatt i det endelige planforslaget. 
 
For Flexit, utarbeidet av Arkitektlaget as: 
1 Innledning¨ 
Positivt at adkomstveg legges opp mot E18. Bedriften får på en 
omfattende måte lagt om sitt kjøremønster. Ca. 50 lastebiler går til 
bedriften daglig. Trafikken ventes å øke. Bedriften må sikre seg gode, 
rasjonelle arealer for utvidelse og transport. 
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2 Vegbredde 
Netto vegbredde må være 6 meter. Det er også ønskelig at den nye vegen 
legges nærmest mulig E18 av plasshensyn mellom bygningsmasse og ny 
lokalveg. 
 
3. Kryss og avkjørsler 
Minimum svingradius 12 meter. 
 
4. Vegføring og arealarrondering 
Veg framføringen vil beslaglegge ca. 4300 m2 på eiendommen 94/35 som 
i dag har direkte avkjørsel til E18. Bedrifter på området er avhengig av 
eksisterende tilgjengelighet, og arealet er tiltenkt en videre industri- og 
forretningsutvikling for Flexit as. Omlegging av tilgjengelighet til tomta 
medfører en vesentlig verdireduksjon. Den nye vegføringen gir svært 
dårlig arealarrondering rundt området. Arealet nord for vegen «annen 
veggrunn» er unødvendig stort areal. Restarealet syd for vegføringen blir 
lite og dårlig nyttbart. Et større areal her vil framstå som attraktivt 
erstatningsareal. Det har vært uformelle møter med 94/81 (Rimi) og de 
stiller seg positive til at vegen legges inn på deres eiendom. 
 
5. Kjøremønster 
Beskriver kjøremønster og utbyggingsplaner. Medfører stenging av deler 
av Moseveien. Løsningen medfører også bygging av tverrforbindelse øst 
på eiendommen. Området vil da framstå helhetlig og rasjonelt for videre 
næringsutvikling. 
 
Forslag 
Planskisse vedlagt som vil ivareta de vesentlige punktene som er nevnt 
over. Ber om at den vil bli innarbeidet i det videre planarbeidet da det er 
av stor betydning for nåværende og framtidig drift av området. 
 

Statens vegvesens 
vurdering 

Flexits ønsker og utbyggingsplaner er tidligere framlagt og etterkommet så 
langt vi har sett mulig ved det nye planforslaget. Avstanden mellom E18 
og lokalvegen er nødvendig ut fra sikkerhet og estetiske hensyn. Vollen er 
også strammet opp med påkostet støttemur mot lokalvegen for å spare 
plass. Vollen vil også bedre støyforholdene, spesielt dekkstøy, fra E18. 
Fortau langs lokalvegen anses ønskelig, jf planprogram og uttalelse fra 
Østfold fylkeskommune. 
 
Punkt 2 og 3 er ivaretatt. 
 
Punkt 4 og 5. 
Tilgjengelighet og kjøremønster er endret ved at E18 skal være avkjørsels-
fri og tilliggende regulerte sideområder mot E18 er nødvendige ut fra 
sikkerhet- og estetiske hensyn.  Ut fra de forutsetninger må bedriften 
tilpasse virksomheten internt på egen eiendom. I planprosessen er det 
skissert og framlagt alternativer for vegføring forbi Flexit  og Rimi. For å 
imøtekomme Flexits ønsker og samtidig gi vegen en god linjeføring er  
eiendommen 94/130, Moseveien 11 foreslått innløst. Planens veg -løsning 
medfører også at eiendom 94/81 (Rimi) blir så lite berørt at den 
arealmessig får mulighet til å tilpasse seg konsekvensene ved at 
avkjørselen til E18 stenges.  
 
Vi kan imidlertid tilrettelegge for at tverrveien foreslått fra området 
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Rådyrstien nordover til ny adkomstveg etableres. På grunn av knapp tid til 
formelle grunnervervsprosesser ønsker SVV at framlagt reguleringsforslag 
opprettholdes og vedtas uendret, og at dette forholdet senere behandles 
som mindre endring av planen, om det anses aktuelt. 
 

Konklusjon Ingen endring i planen 
 
Innspill/uttalelse fra Østfold Fylkeskommune 

 
Innspill/uttalelse Fylkeskonservatoren har vurdert endringene og har ingen merknader. 

 
Vurderinger 
Ved at E18 skal være avkjørselsfri er det gjort et arbeid for å finne 
hensiktsmessig løsning for alle oppsittere langs Braarudveien-Aas. Særlig 
positivt bemerkes at trafikksikkerhet er vektlagt for myke trafikanter ved 
planlegging av fortau. Forslaget går ikke på bekostning/hensyn som vi 
som regional myndighet skal ivareta. Planen kan for vår del 
egengodkjennes. 

Statens vegvesens 
vurdering 

 

Konklusjon Ingen endring av planen 
 
Innspill/uttalelse fra Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE 
Innspill/uttalelse Hensynssone-Kvikkleire er avmerket i planen med tilhørende bestemmelse 

som ikke er dekkende nok. Viser til et eksempel og ber om at gjeldende 
formulering i § 16 strykes og erstattes med en formulering som vist i 
eksempelet. 
 
Planområdet ser ikke ut til å berøre vassdrag. Ut over dette har  vi ingen 
merknader til planen slik den foreligger. 
 

Statens vegvesens 
vurdering 

Etterkommes. 

Konklusjon Reguleringsbestemmelsene endres iht uttalelsen. 
 
 
 
Vurdering: 
Det har gjennom hele planprosessen vært en god dialog mellom Statens Vegvesen, 
Multiconsult og Marker kommune, samt med de berørte parter og regionale myndigheter. 
 
Vi er av den oppfatning at en har kommet så langt som det er mulig å komme i forhold til de 
premisser som ble lagt i kommunestyrets vedtak. Det er opplagt at det må være er hensynet til 
trafikksikkerhet og det å skape en effektivtransportkorridor som må veie tyngst. Vi ser 
imidlertid at den planlagte omleggingen vil skape endringer og utfordringer for Ørje Sentrum, 
både innbygger og næringsdrivende. 
 
Med hensyn til de tre forhold vi ønsket videre utredning av oppfatter vi det slik: 
 
Trafikksikkerheten i krysset Storgata – Braarudveien  
Statens Vegvesen mener dette vil bli ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Det synes likevel 
som om dette blir et svært trafikkert kryss med påfølgende utfordringer, både i krysset og 
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oppover mot rundkjøringen. Vi velger imidlertid å stole på at de tiltak som planlegges vil 
gjøre det så hensiktsmessig som mulig 
 
Synspunktene fra de næringsdrivende i Kilebuområdet  
Det har vært litt frem og tilbake om løsningene her. Norgesporten er flyttet noe lengre vest for 
å muliggjøre en løsning som ikke endrer forholdene mer enn nødvendig. På grunn av en 
trafostasjon og bardunfestene har det likevel vært vanskelig å finne en god løsning. Marker 
kommune har signalisert at vi kan være innstilt på å ta deler av kostnaden ved flyttingen av 
trafostasjonen dersom flytting er nødvendig. Siste signaler tyder på at det er mulig å få til en 
løsning slik vi ønsker. 
 
Avkjøring i området Shell – Åssvingen 
Avkjøring ved Rimi har vi ikke fått til, og det har heller ikke vært signaler om at dette skulle 
være mulig. Linjeføringen på sidevegen har imidlertid vært diskutert svært mye, og det ser ut 
til at en nå har funnet en løsning som imøtekommer de næringsdrivendes ønsker i området, 
selv om ikke alle får det slik en vil. Det har vært vist vilje til å finne løsninger, og kommunen 
vil berømme eierne av Rimi-bygget for å legge forholdene godt til rette for øvrig 
næringsutvikling i området. Flexit får det likevel ikke helt som de ønsker, men har fått svært 
mye av sine forslag gjennom. Dette går imidlertid på bekostning av to bolighus i området – ett 
hvor det er funnet en frivillig løsning og ett hvor det ennå ikke er kommet til enighet. Vi anser 
likevel at forslaget som foreligger er det beste en kan komme fram til under de rådende 
omstendigheter, og tror dette vil bli en hensiktsmessig løsning. 
 
I den forrige planprosessen ble begge planer vedtatt, også den for sideveiene, selv om det var 
forståelse for at dette ikke ble den endelige løsningen. Det arbeidet som er gjort i ettertid har 
vi vurdert som en forlengelse av den planprosessen som allerede var startet, selv om det 
formelt sett kanskje ikke var det. Fylkesmannen har påpekt i en kommentar at vi burde valgt 
en mer formelt korrekt prosess, men kommunen har som planmyndighet godkjent prosessen 
slik de ble skissert. Dette betyr at vi nå vedtar en ny reguleringsplan som er delvis 
sammenfallende med tidligere vedtatte plan, og delvis ikke. For de deler som overlapper 
erstatter ny plan den eksiterende. Etter at planen er godkjent, vil Marker kommune vurdere å 
gjennomføre en planprosess for å oppheve gjeldende plan, dersom dette synes nødvendig og 
formålstjenlig.  
 
Konklusjon:  
Administrasjonen vil anbefale at planutvalget fatter vedtak om å godkjenne foreliggende plan.  
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Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014 - 2026  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/13 Plan- og miljøutvalget 05.11.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026. 
 
 
Sammendrag: 
Rådmannen legger fram for politisk behandling endelig forslag til Kommunedelplan for 
kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026. 
 
Bakgrunn: 
Plan og miljøutvalget – vedtok i sak 8/13, 22.01.13, å starte revidering av kommunedelplan 
for kulturbygg og fysisk aktivitet. Det ble nedsatt en plankomite bestående av:  
Nils Henrik Olsson (Idrettsrådet), Gunnar Leren (AP), Finn Labråten (Krf), Daniel Norløff 
(AP), Inger Marie Krog (Eldrerådet), Elena Falkenberg Nordmark (Ungdomsrådet), Bjørg 
Olsson (Virksomhetsleder familie og helse), Barbro Kvaal (Kommuneoverlege), Camilla 
Bjørby (Kommunefysioterapeut), Ann Kristin Halvorsrud (Miljøvernkonsulent), Stein Erik 
Fredriksen (Virksomhetsleder FDV) og Else Marit Svendsen (Virksomhetsleder kultur og 
fritid). Det er avholdt 3 møter i plankomiteen. 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Smaalenenes avis 22. mars 2013, i avisa Grenseland 
og på kommunens hjemmeside med frist 2. mai 2013 for innspill. 
 
Alle lag og foreninger som mottar kulturmidler i Marker har blitt tilskrevet vedrørende 
oppstart av planen og invitasjon til åpent møte. Den 17. april ble det avholdt åpent møte der 
det ble informert om planarbeidet og bedt om innspill. Det kom 5 konkrete innspill. I tillegg 
har Østfold fylkeskommune uttalt seg ifht. oppstart av arbeidet med planen. Årjãngs kommun 
har kommet med en uttalelse, men har ingen innvendinger til planens oppstart. 
Kommunedelplanen ble lagt fram til 1. gangs behandling i Plan- og miljøutvalget 19.08.13 og 
vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn. 
 
Østfold fylkeskommune kom med høringsuttalelse der de redegjør for hva en slik plan skal 
inneholde og de har følgende vurdering av planen: 
 

 Planen et virkemiddel for å nå mål innenfor flere av kommunens innsatsområder i kommunens 
samfunnsdel 

 Positivt at de daglige aktivitetene og de uorganiserte aktivitetene får større del i planen 
 Planen har god struktur med mål, visjon og hovedmål for både fysisk aktivitet og for kulturbygg samt 

kortsiktig og langsiktig handlingsprogram 
 Kommunen bør vurdere om visjon og hovedmål skal gjelde ut over første 4-års periode for å sikre 

kontinuitet, og evaluerings-grunnlag for, de tiltakene som iverksettes 
 Positivt at Marker kommune skal utarbeide kart over anleggene 
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 Planen viser god sammenheng mellom sentrale, regionale og lokale føringer for god tilrettelegging for 
fysisk aktivitet og legger vekt på kommunale forhold 

 Barn og unge er fokusert i utformingen, men fysisk aktivitet i barnehage/SFO og skole er ikke like 
tydelige. Særlig viktig innenfor barnehage/skole ettersom dette er arenaer for alle barn, og er med på å 
bidra til å utjevne sosial ulikhet i fysisk aktivitetsnivå mellom ulike grupper i befolkningen 

 Regional plan for folkehelse er ikke nevnt, men kommunen vektlegger plan for folkehelsearbeidet i 
Marker kommune 2013 – 2017 

 Det vises til et bedre sammenhengende gangveisystem mellom de forskjellige boligområdene. Ikke 
tydelig i handlingsdelen. 

 Større fokus på regional plan for fysisk aktivitet sin strategier for friluftsliv som berører Marker 
 Kulturbygg innlemmet i planen. Kulturbyggene med på å gjøre Marker til en levende og attraktiv 

kommune og bidrar positivt til innbyggernes mulighet for en meningsfylt hverdag og en god helse 
 Planen tar opp i seg ulike typer anlegg og tiltak som kan bidra til å legge til rette for at alle kan drive 

med idrett – uavhengig av alder, bakgrunn og funksjonsnivå 
 De uorganiserte gruppene i kommunen ivaretas i handlingsprogrammet ved at lysløyper, folkebad, 

skianlegg, turstier og lekeplasser prioriteres  
 Positivt at det jobbes med gang- og sykkelveier, som bidrar til at hverdagsaktivitetene blie enklere og 

sikrere for innbyggerne 
 Planen tar for seg utfartsområder i skog og mark og langs vassdraget, samt tilgang til og sammenheng 

mellom naturområder og boligområder. Gangveier  
 Et sterkere fokus på levekår og folkehelse i planen bidrar til å skape et attraktivt Marker 
 Arbeidet med planen bør koordineres med kommuneplanens handlingsplan slik at kommunale 

bevilgninger som er forutsatt i planen vedtas under behandling av kommunens økonomiplan og i 
årsbudsjettet 

 ØFK gir ros for gjennomarbeidet og oversiktlig plan 
 Trekker særlig fram forholdet til folkehelse og at det er tatt hensyn både til hverdagsaktivitet, 

uorganisert aktivitet og organisert trening og idrettsaktivitet 
 
 
Vurdering: 
Innkomne innspill er bearbeidet inn i planen.  
 
Konklusjon: 
Marker kommune vedtar Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026. 
 
 
Vedlegg: 
Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  GBNR 56/4 
Saksbehandler: Finn Lindblad 
Dato:  30.10.2013 
Saksmappe:  13/545 
 

 

 

Søknad om dispensasjon for tilbygg av fritidsbolig I LNF område 
ved Børresrud/Fjellengsmyra. Gnr. 56 bnr. 4 fnr. 1 - Skau. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/13 Plan- og miljøutvalget 05.11.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Det gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF område for tilbygg av fritidsbolig på 
gnr 56 bnr 4 fnr 1. Det er følgende vilkår for dispensasjon: 
- Bygningen på eiendommen må ha en avdempet stedstilpasset farge. 

2. Det må foreligge godkjent søknad om tillatelse til tiltak fra kommunen i delegert 
vedtak før byggearbeider kan igangsettes.  

 
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt dispensasjonssøknad og søknad om tiltak for tilbygg på fritidsbolig 
ved Skogtjern vest for Børresrud. Rådmannen foreslår at det gis dispensasjon, tiltaket berører 
ikke allmenne eller lokale interesser, og tilbygget forbedrer bruken av fritidsboligen. 
 
 
Saksutredning: 
Kommunen har mottatt søknad om tiltak uten ansvarsrett 13.08.2013, og søknad om 
dispensasjon 13.09.2013  for tilbygg på fritidsbolig. Eiendommen befinner seg er nordvest i 
Rødenes ved Skogtjern ved Fjellengmyra/Fjellengen vest for Børresrud.  
 
Hytta befinner seg ca 100 m nord for tjernet, det er vei og noe dyrket mark i området. 
  
Tiltaket omfatter tilbygg av hytta under eksisterende takoverbygd terrasse med nye soverom, 
og nytt takoverbygg på inngangen. Tiltaket omfatter også nytt våtrom i eksisterende bygg.   
Bygningsdelen som bygges inn er i hovedmål 6,52 x 2,45 m, og det bygges i øst. Tilbygget 
gir ett øket bruksareal (BRA) på 14 m2. Lengden på hytta er 13,01 m, vegglengden økes med 
2,45 m. Det nye tilbygget inneholder to soverom.  
 
Det nye takoverbygget over inngangsdøren har skråtak som er understøttet av stolper, det er 
1,4 x 1,8 m, dvs 2,5 kvm.   
 
Eksisterende hytte er på ca 11 x 5,5 m med ett bredere tilbygg i tillegg, dvs den har ca 66 m2 
bebygd areal (BYA) og ett bruksareal (BRA) på ca 60 m2.  
 
Det befinner seg ett mindre uthus på ca 10 kvm  nord for hytta. Det har ca 9 kvm bruksareal. 
 
Etter tilbygg får fritidsboligen ohg uthuset ett samlet bruksareal (BRA) på 83 m2 og ett 
bebygd areal (BYA) på 99 m2. Hytta har liggende trepanel som ytterkledning og vinduer med 
kryss-sprosser.  
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Det er sendt nabovarsel og det foreligger ingen merknader.  
 
 
Søknad om tiltak oppgir at tomta er tilknyttet privat avløpsanlegg, og det er vann fra tjern. 
Det foreligger utslippstillatelse datert 05.09.2013 sak 13/439-3, ref PM 94/13, dette for mini-
renseanlegg type Klaro EW 1 minirenseanlegg.  
Det er en forutsetning at utslippstillatelsen etterfølges, før det nye innvendige sanitæranlegget 
tas i bruk, og at anlegget er meldt ferdig.  
 
 
Tiltaket omfattes av arealdelen av kommuneplan og området vises som LNF 4, landbruks-, 
natur- og friluftsområde med byggeforbud. Tilbygg av fritidsboliger er i strid med 
plangrunnlaget.  
 
Tiltaket er avhengig av dispensasjon.  
Plan- og bygningsloven sier i § 19-2 at det kan settes vilkår for dispensasjon. Hvis 
bestemmelsene som det dispensers fra blir vesentlig tilsidesatt, kan det ikke gis dispensasjon.  
 

§ 19-1. Søknad om dispensasjon  

       Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig 
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til 
å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  
 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket  

       Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler.  

       Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  

       Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
om dispensasjonssøknaden.  
 
Sandli Bygg AS sier i sin dispensasjonssøknad 13.09.2013 at tiltaket omfatter utvidelse av 
boarealet med 12,5 kvm for plass til 2 soverom, som vil øke bruksverdien på fritidsboligen 
betydelig. Bebygget areal blir det samme, da veranda med forlengelse av taket er godkjent 
tidligere.  
 
Dispensasjonssøknaden er sendt på høring 23.09.2013.  
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Det foreligger høringsuttalelse fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold datert 
03.09.2013 ref 2013/6404 421.3 OMA og de overlater saken til de kommunale myndigheter 
som har best oversikt over forholdene på stedet. De har ingen innvendinger til tiltaket. Deres 
vurdering er at tiltaket ikke berører allmennhetens interesser på stedet. De anbefaler at det 
settes vilkår vedrørende materialbruk, bygningsmessige arbeider og fargevalg, slik at hytta 
ikke blir liggende unødig fremtredende i landskapsbildet.  
 
Det foreligger ikke noe svar fra Østfold Fylkeskommune 
 
 
Kommuneplanens arealdel har bestemmelser som ikke kan overskrides. 
De generelle bestemmelsene for fritidsbebyggelse sier bla. i § 3.1 at maksimal tillatt 
fasadelengde mot tilliggende synlige vann-/sjøområder i Haldenvassdraget og Stora Le er 12 
m. Det sies også at utenfor 100 m fra strandlinjen kan samlet bruksareal for hytte og uthus 
være inntil maksimalt 150 m2, og hytta kan maks. være 10 % av tomtearealet. Samlet areal for 
terrasser skal ikke overstige 30 m2. Stedlig vegetasjon skal bevares.  
 
Det er tillatt med en hytte og ett uthus, bebyggelsen må ikke overstige 1 etasje, med maksimal 
mønehøyde 5 m og gesimshøyde 3,5 m. 
 
§ 3.4 sier bla at hensynet til landskap skal være tungtveiende ved bygningsmessige endringer. 
Stedlig vegetasjon må i størst mulig grad bevares. Materialbruk, fargevalg og 
bygningsmessige arbeider skal være av en slik karakter at bebyggelsen fremstår harmonisk og 
tilpasset det omkringliggende miljø. 
 
Hyttelengden overstiger maks. 12 m lengde i kommuneplanens utfyllende bestemmelser, og 
på dette stedet langt fra Haldenvassdraget, anses det at dette er tillatt. 
 
I kommunens arkiv er det i plantegning fra 1992 for tillatelse til tilbygg i vest, vist markert 
terrasse i øst, det anses dermed at denne er godkjent tidligere. Dette bekreftes også i kartet. 
 
Det foreligger søknad om tillatelse til tiltak med Sandli Bygg AS . Denne inneholder tegninger av 
tilbygget og bilder av eksisterende bygg. Når dispensasjon evt. er endelig vedtatt uten klager, vil 
søknad om tiltak bli behandlet videre. 
Alle forhold vedr. bla ansvarsforhold, innvendig sanitæranlegg, energikrav, vil bli ivaretatt i 
tillatelse til tiltak.  
 
 
 
Vurdering: 
 
Miljøvernavdelingen overlater saken til de kommunale myndigheter. Kommunen kan dermed 
ihht § 19 i plan og bygningsloven gi dispensasjon, under forutsetning av at vilkårene i 
bestemmelsen etterfølges. 
 
Saksbehandler i kommunen anser at området ikke har lokale eller allmenne interesser og at 
tiltaket ikke påvirker av betydning omgivelsene eller området. Det er over 100 m til vannet og 
lokalveien befinner seg mot vannet. Tiltaket berører ikke allmenn ferdsel.     
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2 nye soverom istedet for takoverbygd terrasse, kan anses som en klar fordel når brukrene 
ønsker dette. Overnattingsforholdende bedres, øket trivsel og forbedret innemiljø.  
 
Tiltaket er under eksisterende tak og terrasse. Taket utvides ikke i lengde og selv om hytta er 
over 12 lang, er den ikke uforholdsmessig stor eller lang.   
 
Arkitekturen anses som tilfredsstillende, dette også etter tiltaket er utført. Fronten på taket 
mot sør er ikke rett, men har flere tilbygg som reduserer inntrykket noe, men dør og 
vindusplassering er en årsak til at hele taket ikke utvides. De endringer som tiltaket utgjør, 
anses å kunne godkjennes. 
 
Fargebruken på fritidsbebyggelse er viktig for omgivelsene. I dette tilfelle bør hytta ikke ha 
sterke lyse farger, men en avdempet fargebruk. Dette settes som ett vilkår for dispensasjon 
ihht Miljøvernavdelingens anbefaling.    
 
 
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen anser at det kan gis dispensasjon i dette tilfelle. Det få ulemper ved tiltaket og 
ved å sette vilkår til fargebruken på bygningen på eiendommen, kan det gis dispensasjon.  
 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF område datert 13.09.2013. 
Karter over området. 
Tegning av hytta med nytt tilbygg.  
Tegninger av eksisterende bygg før tilbygg. 
Uttalelse fra Miljøvernavdelingen 03.10.2013 ref.nr 2013/6404 421.3 OMA. 
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Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for nytt 
ventilasjonsaggregat på trevarefabrikken i Industriveien 6. Gnr. 
91 bnr. 106. 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/13 Plan- og miljøutvalget 05.11.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Det gis ikke dispensasjon for overskridelse av regulert byggegrense i reguleringsplan 
for Torpåsen øst med 7,1 m, for nytt ventilasjonsaggregat som tilbygg på nybygg.  

2. Ny søknad om tiltak må sendes inn til kommunen, hvor ventilasjonsaggregatet er 
plassert minst 8 m fra regulert veiareal.  

 
 
 
 
Sammendrag: 
 
Det er tidligere i delegert vedtak godkjent oppført tilbygg med lakkavdeling hos Ørje 
Tremiljø. Det ble i vedtaket gitt dispensasjon for overskridelse av regulert byggegrense med 
2-3 m, dvs  det er 8 m mellom nybygg og regulert vei. 
Det ønskes nå montert ventilasjonsaggregat og avtrekksanlegg for lakkeringen i nybygget. 
Dette monteres som ett tilbygg på nybygget som er 4,1 m bredt mot Østliveien, og 
dispensasjonssøknaden fremmes for plan og miljøutvalget.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Eiendom:  Gnr 91 bnr 106, Marker Bruk 
Søker:    Sandli Bygg AS, Krogstad, 1870 Ørje 
 
Søknad om dispensasjon omfatter overskridelse av regulert byggegrense med ca 7 m. 
Tiltaket omfatter nytt anlegg for ventilasjon og for avtrekk fra lakkeringen i nytt 
produksjonslokale.   
 
Industrivirksomheten Ørje Tremiljø har Løken Trevare som i dag produserer vinduer. 
Industribygg beliggende ved svingen fra Industriveien til Østliveien i Ørje.  
 
Sandli Bygg AS sier i sin dispensasjonssøknad at ventilasjonsaggregatet som skal betjene 
avtrekk fra lakkeringslinjen og generell ventilasjon av bygget, trenger ett areal på ca 40 kvm 
og det må plasseres utvendig. 
Det har vært vurdert flere løsninger på dette. Plassering på tak, vil gi begrenset tilgang til 
aggregatet for vedlikehold og filterbytte.  
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Alternativ plassering ved gavelvegg i nord, vil ta plassen til parkering som det er behov for. 
De sier at den beste plassering er den som er vist på vedlagt situasjonskart med søknaden.  
  
 
Eiendommen er på 13811,5 m2, og den er i dag bebygd med 5059 m2 bebyggelse, før nytt 
tilbygg på 587 m2 er oppført. Nybygget er for overflatebehandling/produksjon til 
virksomheten som ved behandlingen er trevare/vindusproduksjon.    
 
Det tidligere godkjente nybygget er 39,115 m x 15,01 m og mønehøyden er ca 6,42 m og 
gesimshøyden 5,48 m.  
Nybygget får en avstand på 8 m til eksisterende bygg, og situasjonskartet viser 8 m til regulert 
veiareal. Eksisterende vei er ca 1 m fra den regulerte.   
 
Ny lakkavdeling er godkjent i delegert vedtak datert 14.10.2013 ref sak 122/13 (E-sak 
13/549). 
I vedtaket ble det gitt dispensasjon for å overskride regulert byggegrense med 3 m.    
Dett er er ihht tidligere søknad 8 m fra regulert veiareal. 
  
Nytt ventilasjonsanlegg er 10 x 4,1 m og ca 2,9 - 3 m høyt. Det er åpent uten vegger og tak, 
med utvendige ventilasjonskanaler. 
 
Plasseringen er sørøst på nybygget. Det blir plassert i flukt med sørvegg, og 10 nordover 
langs ytterveggen på nybygget.  
 
Det befinner seg kommunal avløpsledning inn til pumpestasjon inn der nytt ventilasjons-
aggregat søkes plassert. Det må være minst 3-4 m fra bygning til pumpestasjon, denne må 
kunne graves opp uten at grunn eller fundament for nybygg skades. Det er for liten avstand til 
pumpestasjonen i dette tilfelle.   
 
Plangrunnlaget:   
Det er ingen reguleringsplan i dette området, kun veien i øst inngår i reg.plan Torpåsen øst.   
I øst mot Industriveien/Østliveien viser reguleringsplan offentlig vei og 11 m avstand fra 
regulert byggegrense til regulert veiareal. På østsiden av veien mot tidl.  Noral er det 8 m 
byggegrense. Regulert veiareal er 6 m. Det er ikke regulert fortau eller gang og sykkelvei der 
nybygget oppføres. 
 
Tiltaket omfattes også av kommunedelplan for Ørje. Tilbygget/nybygget befinner seg er 
avsatt til industriformål (blå farge), dette helt til eksisterende vei.   
 
Dispensasjon fra regulert byggegrense: 
Nytt ventilasjonsaggregatet  vil befinne seg ca 7 m over regulert vei, og det får en avstand til 
regulert veiareal på 3,9-4 m og ca 5 m til eksisterende veikant.  
 
Fabrikkbygningen øst for veien, tidligere Noral, befinner seg med inngangspartiet ca 2 m over 
byggegrensen som er 8 m på denne siden av veien.  
 
Retningslinjene i den nye kommunedel plan for Ørje sier som følger: 
I alle plan- og byggesaker skal det tas hensyn til hvordan tiltaket eksponeres overfor 
omgivelsene både som nær- og fjernvirkning.  
Det skal stilles krav til god estetisk utforming av alle nye bygg, tilbygg, påbygg m.v. 
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Bygningsmåte og hustype må tilpasses tomt, terreng og adkomstforhold. Den planlagte 
utbyggingens arkitektur, form, stiluttrykk, utvendige materialtyper, takvinkel og – form, 
vindusutforming, fargebruk m.v. skal harmonisere med den omkringliggende vegetasjon, 
terreng og bebyggelses karakter. Utvendig bruk av materialer med sterk reflekterende eller 
kontrastdannende virkning tillates ikke.  
 
Installasjon av ventilasjonsanlegg er søknadspliktig tiltak som må dekkes av godkjent foretak 
for ansvarsrett. Dette kan dekkes av tidligere godkjent foretak for nybygget.   
Dokumentasjon som bekrefter ansvar for installasjon og det nye tilbygget må sendes inn til 
kommunen.  
 
 
Vurdering: 
 
En regulert byggegrense kan sikre tilstrekkelig avstand for framtidig utvidelse vei, fortau eller 
gang og sykkelsti. Ved evt. ny vei sør for Helgetjern kan flere traseer være aktuelle, og det 
bør unngås at ny bebyggelse oppføres så mulighetene begrenses.  
Den omsøkte plasseringen gir ingen eller for liten avstand til pumpestasjonen. Nybygget ca 4 
m fra avløpsanlegget og det kan ikke bebygges nærmere. 
 
 
Torpråsen øst har mye boligbebyggelse og det er uheldig å smale inn veitraseen med mer 
bebyggelse. Tiltaket er også avtrekk fra lakkering og det er ikke kjent hvilke konsekvenser 
det vil ha i form av lukt eller forurensing.  
Kommunen vil kunne være positiv til andre løsninger hvor nye tiltak ikke plasseres nærmere 
vei enn det nybygget er. Hvis det før møtet foreligger alternativer fra søker, vil dette 
fremlegges på utvalgsmøtet.    
 
 
 
Konklusjon:  
 
Det gis ikke ytterligere dispensasjon fra regulert byggegrense, 8 m avstand til regulert 
veiareal må overholdes ihht tidligere vedtak for nybygg, og det må være tilstrekkelig avstand 
til den nye pumpestasjonen.  
 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om dispensasjon datert 24.10.2013. 
Tegning av nybygg med nytt ventilasjonsaggregat. 
Situasjonsplan med regulerte byggegrenser i 1:1000. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  GBNR 26/17 
Saksbehandler: Karl Martin Møgedal 
Dato:  30.10.2013 
Saksmappe:  13/635 
 

 

 

Konsesjon på erverv av jordbruksarealet på eiendommen Søndre 
Engerbråten - Gnr. 26 bnr. 17 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/13 Plan- og miljøutvalget 05.11.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 § 2, jfr. jordloven av 12. mai 
1995 nr 23, § 1, gis Kristian Fosser konsesjon for erverv av jordbruksarealet på eiendommen 
Søndre Engerbråten, gnr. 26 bnr. 17 i Marker kommune. 
 
Den avtalte kjøpesummen på kr. 525.000,- aksepteres. 
 
 
Sammendrag: 
Søknad: Konsesjonssøknad undertegnet 26. oktober 2013 og mottatt 28. oktober 2013. 

Søknaden er vedlagt kopi av kjøpekontrakt og kart. 
 
Eiendom:  Gnr. 26 bnr. 17, jordbruksarealet på Søndre Engerbråten i Marker kommune. 
  
Eier:  Hilde Cathrin Fosser Jaavall og Morten Jaavall 

Nordre Engerbråten 
1870 Ørje 
  

Erverver: Kristian Fosser 
Nordre Askerud 
1870 Ørje 
  

Eiendommens antatte størrelse (Nøyaktig oppmåling vil bli foretatt av Østfold Jordskifterett 
våren 2014):  
  

                 Ca 52 daa fulldyrket jord 
                 Ca   4 daa  annet areal 

             
Ca 56 daa totalt areal 
(I konsesjonssøknaden oppgis det ca 54 daa fulldyrket og 4 daa annet areal) 

 
 
Kjøpesum:          Kr. 525.000,- for den faste eiendommen. 
 
 
 
Bakgrunn: 
Jordbruksarealet på eiendommen Søndre Engerbråten ligger på østsiden av Rødenessjøen, ca. 
3 km nord for Ørje på østsiden av rv 21. Det er ingen bebyggelse på eiendommen. 
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Det dyrka arealet er fordelt på to teiger sør for tunet, på ca 17 og 35 daa. Jordene er delt av en 
gårdsvei, og de egner seg godt for både gras- og korndyrking. Restarealet er åkerholmer samt 
kantvegetasjon mellom jordene og bekk i sør. 
 
I Plan- og Miljøutvalgets møte 27. august 2013, ble denne delingssaken behandlet, og 
vurderingene ble gjort både i konsesjonsvedtaket og delingsvedtaket til Hilde Cathrin Fosser 
Jaavall og Morten Jaavall. 
 
Vurdering: 
Konsesjonsloven av 1. januar 2004 har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, blant annet for å tilgodese: 

 

1. framtidige generasjoners behov.  
2. landbruksnæringen.  
3. behovet for utbyggingsgrunn.  
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.  
5. hensynet til bosettingen.  
  
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på:  

* om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  
* om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  
* om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og  
* om erververen anses skikket til å drive eiendommen.  
  
Pris 

Kjøpesummen er satt til kr. 525.000,-. 
 
Prisen virker noe høy dersom vi kun ser på forsvarlig avkastningsverdi for jord, men siden 
innmarksareal selges til tilgrensende nabo for å styrke dennes næringsgrunnlag, er det rom for 
å godkjenne en høyere pris ved overdragelsen. Ut fra en samlet vurdering aksepteres 
kjøpesummen. 

Hensyn til bosetting i området 

Salget vil være med på å styrke kjøperens landbruksproduksjon slik at han kan fortsette med 
sin næringsvirksomhet og bosetting. 

Drifts- og arronderingsmessige forhold 

Søkeren, Kristian Fosser, driver aktivt med korn- og grasproduksjon på gnr. 24 bnr. 6 og på 
tilgrensende arealer, og det vil gi en svært god drifts- og arronderingsmessig løsning at han 
kan erverve disse arealene. 
 

Kjøperens skikkethet til å overta eiendommen  
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Kristian Fosser er landbruksutdannet og driver aktivt med korn- og grasproduksjon på gnr. 24 
bnr. 6 og på tilgrensende arealer Søkeren anses skikket til å overta eiendommen. 
 
 
 
 
Konklusjon: 
Søkeren gis konsesjon på erverv av eiendommen.  
 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C20 
Saksbehandler: Else Marit Svendsen 
Dato:  30.10.2013 
Saksmappe:  13/638 
 

 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader 2014  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/13 Plan- og miljøutvalget 05.11.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadene for 2014: 
 
Nærmiljøanlegg; 
- Aktivitetsanlegg – Marker rådhus 
- Aktivitetsplass Krogstadåsen – Marker kommune 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
En henviser til Kommunedelplan kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026. I denne planen 
foreligger handlingsprogram 2014-2017. 
 
Vurdering: 
Følgende søknader om spillemidler for 2014 legges fram i prioritert rekkefølge: 
 
Nærmiljøanlegg; 
- Aktivitetsanlegg – Marker rådhus 
- Aktivitetsplass Krogstadåsen – Marker kommune 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  31.10.2013 
Saksmappe:  13/647 
 

 

 

Kulturminneplan 2013 -2017  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/13 Plan- og miljøutvalget 05.11.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune vedtar Kommunedelplan for kulturminner 2013-2016, slik den foreligger i 
vedlagt dokument. 
 
 
Sammendrag: 
Denne planen ble vedtatt i 2008 og har vært styrende de siste fire årene. Mye er blitt gjort og 
noe gjenstår. Revidert plan vil blant annet danne grunnlaget for hva man skal gjøre i årene 
2013-2016. 
 
Bakgrunn: 
I de senere årene har kulturvernet blitt styrket gjennom kulturminneloven og plan- og 
bygningsloven. Kulturminnedelplan for kulturminner ble vedtatt av kommunestyret i 2008. 
Den har etter hvert blitt et godt styringsverktøy i arbeidet med kulturminner i kommunen. Den 
bidrar også å øke bevisstheten og innsatsen for kulturminner i kommunen. I NOU 1 2002 
”Fortid former fremtid” signaliserer Miljøverndepartementet at flere oppgaver innen 
kulturminnevernet skal legges til kommunene. Kulturminne planen er også med på å øke 
bevisstheten om kultminnene våre hos de folkevalgte og beboere av kommunen. 
 
Vurdering: 
Kultminner bringer oss kunnskap om fortiden. Og uten historien er vi ganske fattige. Vi må ta 
vare på de kulturminnene vi har og denne planen hjelper oss med det.   Det skjer mye i Ørje 
sentrum. Vi har en stedsanalyse som er veiledende. Ørje sentrum er den av de tettstedene som 
har beholdt størst original bebyggelse og karakter, i Indre Østfold.  
De frivillige er store aktører innen kulturminnebevaringen og det er viktig å gi disse støtte og 
oppmuntring i deres videre arbeid.  
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen viser til vedlagte plan og anbefaler tiltaksplan for kulturminner vedtatt. 
 
 
  
 
 
 

Vedlegg: Kulturminneplan 2013 - 2016 
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FORORD 
 


 


I de senere årene har kulturvernet blitt styrket gjennom kulturminneloven og plan- og 


bygningsloven. I NOU 1. 2002 ”Fortid former framtid” signaliserte Miljøverndepartementet 


at flere oppgaver innen kulturminnevernet etter hvert skal legges til kommunene, og at 


kommunale kulturminneplaner kan være gode verktøy i arbeidet med å øke bevisstheten og 


innsatsen for kulturminnene i kommunene.  


 


Denne planen ble annonsert i Smaalenene, på Marker kommunes hjemmeside,  servicetorg og 


bibliotek. Det ble bedt om innspill innen 15. oktober. Vi har fått innspill fra Marker 


Historielag, Venneforeningen Haldenvassdraget Kanalmuseum, Venneforeningen Tyndelsrud, 


Venneforeningen Basmo, Kroksundferja, Stiftelsen DS Engebret Soot og Fotohistorisk forum. 


 


Marker kommune har interessante kulturminner og vi håper at de begrensede midlene vi har 


til rådighet kan vedlikeholde en del av disse. Siden kommunedelplanen ble vedtatt i 2008 er 


mye blitt gjort, men det er fortsatt mye å ta tak i. 


 


Det har blitt laget en ”Stedsanalyse for Ørje sentrum” som er veiledende ved riving, 


ombygging eller flytting av eldre bygninger. Bevaring av de originale husene i sentrum ser vi 


som veldig viktig for fremtidens utvikling av Ørje. Ingen andre tettsteder i Inder Østfold har 


beholdt sin opprinnelige bebyggelse og karakter, og vi ønsker derfor å bevare Ørje som den 


landsbyen den har vært. 


 


De frivillige er store aktører innen bevaring av kulturminner og det er svært viktig å gi disse 


støtte og oppmuntring i deres videre arbeid. Skal de kunne få tilskudd fra annet hold, er det 
gjerne en forutsetning at kommunen støtter opp om prosjektet økonomisk. 
 


 


Ørje 1. november 2013 


 


 


Espen Jaavall  


Rådmann       Reni Braarud  


kulturminneansvarlig   


 i Marker kommune 
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1. INNLEDNING 
 


Kulturminneloven definerer kulturminner som ”alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 


fysiske miljø herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til”.  


Når kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng, kalles det for et 


kulturmiljø.   


 


Så lenge mennesker har eksistert, har de satt spor etter seg i sine omgivelser. Disse 


kulturminnene og kulturmiljøene knytter oss til vår felles forhistorie og minner oss om andre 


levesett og livsvilkår enn vi selv opplever. Gjennom dem er fortiden til stede i nåtiden. De 


utgjør vår felles hukommelse og er uerstattelige kilder til kunnskap om menneskers liv og 


virke gjennom tidene. De representerer opplevelsesverdier og skaper tilhørighet og trivsel og 


et grunnlag for lokal identitet. 


 


Kulturminner og kulturmiljøer er ikke fornybare ressurser. De representerer noe varig og 


stedlig i et samfunn som er i stadig endring. Stadig flere kulturminner forsvinner som følge av 


inngrep og byggevirksomhet av ulikt slag. En regner med at ca. 1 prosent av kulturminnene 


forsvinner årlig. En rekke undersøkelser viser at et stort flertall av befolkningen (85 – 95%) 


synes det er viktig å verne dem. For mange mennesker er det av betydning at et sted gir 


uttrykk for kvalitet, estetikk og historisk forankring når de skal velge boområde eller 


arbeidsplass. Og som turister er det gjerne kulturminner/miljøer vi oppsøker. 


 


Marker kommune er rik på kulturminner. De er viktige ressurser for dagens og framtidas 


samfunn. Det forplikter oss til å forvalte dem med respekt for dem som har levd før oss, og 


med omtanke for dagens og morgendagens mennesker. Denne planen skal bidra til å sikre 


denne kulturarven.  
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2. MÅLSETTING 
 


Målsettingen med denne planen er å sikre Markers kulturminner og kulturmiljøer som viktige 


kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier for fremtiden. Den skal bidra til å skape forståelse 


og respekt for den enestående kulturarven vi har og være en rettesnor for forvaltning av 


kulturminnene og en beredskapsplan mot kulturminnetap. Den skal bidra til å gi en 


forutsigbarhet i langsiktig arealplanlegging der de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt. Den 


skal fungere som en informasjonsbase, veileder og bidra til bedre saksbehandling.  


 


Visjon for kulturminnearbeidet: 


Kulturminner og kulturmiljøer skal bidra til å styrke tilhørighet, trivsel og verdiskaping i 


Marker. 


 


 


Dette skal skje gjennom å: 


 dokumentere de viktigste kulturminnene og kulturmiljøene i kommunen 


 bevare et representativt utvalg av forskjellige kulturminner og kulturmiljøer. 


 tilrettelegge for tilgjengelighet til kulturminnene og bruke dem på deres premisser.  


 synliggjøre kulturminner og kulturmiljøer gjennom ulike typer informasjon. 


 å informere om byggeskikk og vern av kulturhistoriske bygninger 


 bruke kulturminneplanen som et styringsverktøy for kommunens plan- og 


byggesaksbehandling og som retningsgivende ved behandling av tilskuddsaker innen 


landbruk og kulturvern. 


 bidra til at skolen bruker kulturminner aktivt i sin undervisning.  


 


Målgrupper er grunneiere, innbygger generelt, skolen, lokalpolitikere og administrasjon i 


kommunen. 


 


 


       


 


Vi, statens regent, vil at det skal gjøres en ende på det uvesen som allerede 


 lenge har vakt vår avsky, fordi det tillater at man ødelegger den ærverdige  


stats åsyn. Vi vet at både her og der ødelegges bygninger som har alderens 


 smykke – gamle bygninger som dog snarere, da de bidrar til statens glans, 


 skulle vernes ved borgernes kjærlighet. Derfor befaler vi gjennom en almin- 


nelig lov at alle byggverk som av de gamle er reist til nytte eller kunstglede, 


 ikke må vanvyrdes eller ødelegges av noen. 


Keiser Majorianus år 459.  


 


Overtredelse av loven straffes med bøter og pisking, eller i de groveste tilfelle  


med at hånden blir hogd av. 
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3. ORGANISERING AV OFFENTLIGE KULTURMINNEFORVALTNING 
 


Ansvaret for kulturminneforvaltningen i Norge er delt mellom forskjellige forvaltningsnivåer: 


staten, regional forvaltning og kommunen. De har forskjellige roller, myndighet og ansvar.  


 


Miljødepartementet og Riksantikvaren 


Regjering og Storting utarbeider nasjonale mål for miljøvernarbeidet. Riksantikvaren, som er 


et eget direktorat under Miljøverndepartementet, har det statlige ansvaret for nasjonal 


kulturminneforvaltning og kulturminneloven. Riksantikvaren er en rådgivende og utøvende 


faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer og gir bl.a. faglige bidrag til 


departementet. SEFRAK (Sekretariat for registrering av faste kulturminner) er plassert hos 


Riksantikvaren. 


 


Riksantikvarens arbeidsfelt er  


 faste fornminner fra middelalderen (kirker, kirkeanlegg, kloster, borger, befestninger) 


 faste kulturminner fra nyere tid 


 fredningssaker 


 forvaltning av fredete bygg og anlegg 


 Fartøyvern 


 


Kulturhistorisk museum 


Universitets kulturhistoriske museer i Oslo har det arkeologiske ansvaret for oldsaker og 


middelaldergjenstander for vårt område på vegne av Staten. Den har ansvaret for innsamling, 


konservering, formidling og forskning og for registrering av fornminner for det økonomiske 


kartverket, kontroll og reguleringsplaner, veiplaner m.m. Samlingene er bygd opp dels ved at 


finnere leverer inn gjenstander, dels gjennom arkeologiske utgravninger.  


 


Fylkeskommunen 


Fylkeskommunen er det regionale forvaltningsorgan for alle typer kulturminner. 


Fylkeskonservatorens oppgaver er  


 faglig veiledning overfor kommuner og privatpersoner 


 medvirkning og kontroll ved utarbeidelse av kommunale og fylkeskommunale 


oversikts- og detaljplaner 


 meldetjeneste/kontakt med de sentrale fagmyndigheter.  


 forvaltningsansvar for fredede bygninger.  


 behandle alle kommuneplaner.  


 


Kommunen 


Det er først og fremst kommunens ansvar å ta vare på sin kulturminne arv for fremtiden. 


Det er gjennom arealplanlegging og ved behandlingen av bygg- og rivingssaker (etter Plan og 


bygningsloven) at kommunen kan drive et aktivt kulturminnevern. I tillegg har kommunen 


myndighet etter flere særlover som berører kulturminner, bl.a. som lokal landbruksmyndighet 


og som økonomisk ansvarlig for vedlikehold av kirker og kirkegårder. Kulturminnevern 


ligger under kulturetaten, men forvaltning skjer på tvers av etatene. Både miljø, teknisk og 


landbrukskontoret behandler saker som vedrører kulturvern.  
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4. FRIVILLIGE KULTURVERNORGANISASJONER 
 


Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 


fungerer som et landsomfattende faglig forum for antikvariske spørsmål. Foreningen har utgitt 


en rekke fagtidskrifter som gir gode råd i forbindelse med restaurering av eldre bygninger, 


hager m.m. Det er en regional avdeling ofr Østfold og i 2012 ble det startet en lokalavdeling 


for Indre Østfold. 


 


Norsk Kulturarv 


har som formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Det er en ideell 


stiftelse som har som motto: Vern gjennom bruk. De gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid 


med næringsliv og offentlige styresmakter.  


 


Lokale foreninger  
Marker har en rekke foreninger som har som hovedformål å ta vare på Markers historie og 


kulturminner: Marker historielag, Basmokomitéen og Venneforeninger både for 


Haldenvassdragets Kanalmuseum, DS Engebret Soot, Tyndelsrud, Jørnehaugen og 


Kroksundfergen. Disse har gjort og gjør en avgjørende innsats for kulturvernet i Marker.  


Men også andre foreninger, som ikke har dette som hovedformål, har gjort og gjør mye for 


Markers historie, bl.a. fotoklubben, orienteringslaget, Fotohistorisk forening, 
bondekvinne/bygdekvinnelag og 4H.  


 


Skolen 


Elever har vært med på å rydde enkelte kulturminner.  
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5. FØRINGER/ RAMMEVILKÅR 
 


Denne kulturminneplanen må utarbeides i overensstemmelse med nasjonale og lokale 


retningslinjer og planer. 


 


Statlige føringer 
Vern av kulturminner skal inngå som en del av et helhetlig miljøvernarbeid og forvaltes som 


del av en bærekraftig utvikling (Stortingsmeld. nr. 8/1999-2000). Med bakgrunn i 


kulturminneutvalgets utredning NOU 2002:1 ”Fortid former fremtid” utarbeidet regjeringen 


St.meld. nr. 16 (2004 – 05) ”Leve med kulturminner”, en handlingsplan for kulturminne-


politikken frem mot år 2020: 


Uten ny og høyere bevissthet om hva kulturarven i virkeligheten rommer av verdier på flere 


plan, vil landet miste verdifull kulturarv og kostbare ressurser. 


Regjeringen vil at kulturarven i større grad skal tas i bruk og danne grunnlag for verdiskaping 


i bred forstand. Regjeringens mål for kulturminnepolitikken er at: 


 mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på som bruksressurser og 


grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping 


 et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer som dokumenterer 


geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og tidsmessig bredde skal gis varig vern 


gjennom fredning 


Regjeringen vil sikre kulturminner og kulturmiljøer og ivareta statens forpliktelser ved å: 


 unngå uopprettelige tap av særlig verdifulle kulturminner og kulturmiljøer 


 gi private eiere av kulturminner bedre rammebetingelser 


 sørge for at staten går foran som et godt eksempel i forvaltningen av sine egne 


kulturhistoriske eiendommer 


 legge til rette for at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal stå sentralt i 


utviklingen av levende lokalsamfunn og som grunnlag for verdiskaping 


 styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom forbedret stedfestet informasjon om 


kulturminner og bidra til at kunnskap og opplevelse knyttet til kulturminner og 


kulturmiljøer skal være tilgjengelig for alle. Museene har en viktig rolle her. 


 styrke det offentliges rolle som pådriver i forvaltningen av kulturminneverdiene 


 styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene 


 påse at Norge gjennom internasjonalt samarbeid og i utviklingssamarbeid bidrar til å 


fremme kulturelt mangfold, blant annet ved å støtte lokale krefters arbeid med å 


bevare sin kulturarv 


 sikre en bedre representativitet i utvalget av varig vernete kulturminner og 


kulturmiljøer 
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Kommuneplan for Marker 2005 – 2017 


Kommuneplan for Marker 2005 – 2017 ble revidert 10. oktober 2005. Den inneholder en 


rekke bestemmelser og omtale som vedrører kulturminner og kulturmiljøer. Nedenfor følger 


en rekke utdrag som viser dette:  


 


Under Overordnede mål og visjoner: 


 Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robust 


samfunn som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker kommune skal være en av 


Østlandets beste bokommuner ………. 


 


Under Næring er det oppført bl.a. følgende mål: 


 Marker kommune skal bidra til å gjøre regionen vår attraktiv slik at folk finner seg til 


rette og trives. 


 Opplevelsestilbud skal prioriteres som utviklingsområde 


 


Bl.a. følgende strategier: 


 Motivere landbrukets utøvere til å utnytte lokale ressurser 


 Utvikle regionens reiselivstilbud og gjøre regionene ledende på utmark- og 


vassdragsbasert turisme 


 


Det ønskes bl.a. fokus på reiselivsutvikling, bygdebegeistring og kulturbasert næring.  


 


Under Kultur og fritid: 


Bl.a. følgende mål:  


 Bidra til å fremme livskvalitet slik at Marker blir en god og attraktiv bo- og 


oppvekstkommune 


 De kulturtradisjoner som finnes, skal tas vare på, samtidig som man må gi rom for nye 


kulturytringer 


 


Under tiltak: Satse på sluseområdet.  


 


Under Kulturvern 


Kulturminner og kulturmiljøer er med på å skape tilhørighet til bygda. De er også 


interessante i turistsammenheng, ikke minst området rundt slusene, som fungerer som et 


”utstillingsvindu” for Marker. Det er viktig å bidra til en videreutvikling av dette området i 


samarbeid med de frivillige kreftene.  


 


Under Areal, sikkerhet og miljø 


Marker kommune skal ved et sektorovergripende miljøvern arbeide for å bevare naturens 


mangfold, sørge for en framtidsrettet bruk av natur- og kulturmiljøene og fremme 


befolkningens livskvalitet.  


 


Under Arealdelen foreslås følgende området sikret som spesialområde bevaring: 


 Basmo. Forterrenget til festningen. 


 Området rundt Rødenes kirke og prestegård. (Er allerede regulert) 


 Vittenbergåsen (Vardåsen) batteri fra 1905 og tidligere varde 


 Tyndelsrud gårdstun 


 


  







 10 


Kommunedelplan Ørje 2007 – 2019 


17.12.2007 vedtok kommunestyret denne planen. Visjonen for den er ”Ørje – et enda bedre 


sted å bo”. For at denne visjonen skal bli oppfylt, må det bl.a. tas ”hensyn til eksisterende 


arkitektur, kulturmiljøer, bygninger og anlegg med lokalhistorisk verdi” og til ”estetikk og 


biologisk mangfold”.  Ett av virkemidlene for å oppnå det er bl.a. ”å utarbeide byggeskikk-


veileder med vekt på estetikk”.  Under Kulturminner og kulturmiljøer i bestemmelser og 


retningslinjer til arealdelen står det følgende: 


 


Det skal ved all utbygging tas hensyn til kulturminner og –miljøer. Før vedtak om riving, 


ombygging eller flytting av bygninger skal hver bygnings verdi kulturhistorisk og for 


kulturmiljøet i området inngå i vurderingen. Tiltak på bygninger av kulturhistorisk verdi 


sendes fylkeskonservatoren for uttalelse før vedtak. Dersom riving eller flytting av større 


bygninger foreslås i detaljplaner, skal det vurderes om det ved oppføring av nybygg skal 


innarbeides påbud i detaljplan om oppføring i samme utvendige fasade som eksisterende 


bygg, både arkitektonisk og i farge- og materialbruk.  


Under retningslinjer står det følgende: Ved vurdering av søknad om riving, ombygging eller 


flytting av eldre bygninger bør Stedsanalyse for Ørje sentrum legges til grunn. 


 


 


Tiltaksstrategi for landbruket i Marker 2013- 2016 


ble utarbeidet i samarbeid med Rødenes skogeierlag, Øymarks skogeierlag, Marker bondelag 


og politiske representanter. Det ble vedtatt 26.02.2013.   I den er bl.a. vern og skjøtsel av 


kulturminner og kulturmiljøer prioritert: 


 


”Hovedutfordringen her er forfall av eldre tunbebyggelse samt freda og verneverdige 


bygninger i landbruket på grunn av strukturendringer i landbruksdrift. 


  


Mål: 


 Prioritere kulturminner og kulturmiljøer som bør skjøttes og gjøres tilgjengelig for 


allmennheten og prioritere bevaringsverdig tunbebyggelse. 


 Bevare og skjøtte prioriterte kulturminner og kulturmiljøer og knytte skjøtsel av 


kulturminner nærmere jordbruket der det er mulig (eks. beiting) 


 Bevare helhetlige gårdsmiljø ved istandsetting og skjøtsel av freda og verneverdige 


bygninger i landbruket 
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6. VIRKEMIDLER I KULTURMINNEVERNET 
 


I arbeidet med å ta vare på kulturminner og miljøer har vi både juridiske, økonomiske og 


informasjons- og holdningsskapende virkemidler. 


 


1. Juridiske virkemidler 
Det juridiske grunnlaget for kulturminnevernet er delt mellom flere forskjellige lover. De 


viktigste lovene er: Lov om kulturminner, Plan- og bygningsloven (PBL) og naturvernloven.  


 


Lov om kulturminner av 9. juni 1978 med endringer av 1.1.2010 


§ 1. Lovens formål.  


Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del 


av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.  


 


Loven innebærer bl.a. at alle faste kulturminner før 1537 (fornminner) og stående byggverk 


med opprinnelse fra perioden 1537 – 1649 er automatisk fredet. Det er dessuten fastsatt en 


sikringssone på 5 meter rundt alle automatisk fredede kulturminner. Inngrep i fornminnet og 


sikringssona er forbudt. Dessuten gir loven mulighet for midlertidig og permanent fredning av 


kulturminner fra nyere tid som har spesiell arkitektonisk eller kulturhistorisk verdi. Eiere av 


fredete kulturminner kan ikke rive, flytte eller påbygge disse minnene uten godkjenning av 


rette myndighet.    


 


Kommunen plikter å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk 


eller anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest fire uker før søknaden 


avgjøres. Vedtak om riving eller vesentlig endring av slike byggverk og anlegg skal 


umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom denne myndigheten har uttalt seg mot 


riving eller vesentlig endring.  


 


Når det ikke lenger er rimelig mulighet for å finne en eier, har staten eiendomsrett til: 


Løse kulturminne fra før 1537 (§ 4), mynter fra før 1650 og skipsfunn som er mer en 100 år. 


(§ 14). Finneren plikter å melde funnet til politiet på stedet, til Fylkeskommuen eller direkte 


til Kulturhistorisk Museum i Oslo. 


 


Rundskriv fra Kirke og undervisningsdepartementet 12. febr. 1948 


Ifølge dette rundskrivet bør gravminner eldre enn 100 år ikke tas bort eller flyttes uten i 


samråd med Riksantikvaren.  


 


Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer 10.08.2012 


Plan – og bygningsloven (PBL) er kommunens viktigste redskap for å ivareta hensynet til 


kulturminner og kulturmiljøer.  Den skal tilrettelegge for arealbruk og bebyggelse til beste for 


den enkelte og samfunnet.  Det ligger en forpliktelse til å integrere kulturminneverdier i plan- 


og byggesaksbehandlingen.  


 


Kulturminner/miljøer kan i første rekke sikres gjennom kommuneplanens arealdel. PBL 


pålegger kommunen å utarbeide kommuneplan med arealdel. Her kan vises områder som er 


spesielt interessante i kulturminne sammenheng og man kan båndlegge områder etter § 20 


pkt. 4. Det forutsetter at det i løpet av 4 år utarbeides planer for videre oppfølging. Ved 


utarbeiding av reguleringsplaner gir § 25-6 anledning til å utarbeide bestemmelser for 


områder og bygningers eksteriør for å sikre kulturhistoriske verdier (regulere til 


spesialområde bevaring). § 33 ”, den såkalte ”pusteroms-paragrafen”, gir hjemmel for å 
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stoppe et uønsket byggeprosjekt, riving eller lignende. Den gjelder for to år. Innen den tid må 


det foreligge en reguleringsplan.  


  


I forbindelse med byggesaker fastsetter PBL kommunens ansvar for å ivareta god byggeskikk. 


Disse paragrafene er:  


 


Pbl §74.2 Planløsning og utseende – ”skjønnhetsparagrafen” 


”Kommunen skal se til at et hvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at 


det etter kommunens skjønn tilfredsstille rimelig skjønnhetshensyn, både i seg selv og i 


forhold til omgivelsene. Det skal bl.a. ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 


funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser….. Kommunen kan utarbeide 


retningslinjer for estetisk utforming av tiltak etter loven. 


 


Pbl §92 Andre bestemmelser – tredje ledd: 


”Ved endring av bestående byggverk og ved oppussing av fasade gjelder §74.2 tilsvarende. 


Kommunen skal se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til 


en bygnings ytre, så vidt mulig blir bevart”. 


 


Pbl § 79 Kommunen kan forby bebyggelse som etter sin art eller størrelse avviker vesentlig 


fra det som er vanlig i strøket… 


 


Pbl. § 92 Ved endring av bestående byggverk og ved oppussing av fasade gjelder §74.2 


tilsvarende. Kommunen skal se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som 


knytter seg til et byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart.  


 


Naturvernloven 


Ifølge § 5 i naturvernloven kan en for å bevare egenart eller vakker natur- eller kulturlandskap 


legge ut arealer som landskapsvernområder.Det gjelder ”natureng, havnehager, setervoller og 


annet gammelt jordbrukslandskap og landskap rikt på fornminer. Men det kan også omfatte 


kulturlandskap som er i bruk og har bebyggelse. Forutsetningen er at det hele faller naturlig 


inn i det landskapet en vil ta vare på. Kulturlandskapet og landskapet omkring må sammen 


legges ut til landskapsvernområde.” 


 


Jordloven 


Jordloven har betydning som hjemmelsgrunnlag for diverse forskrifter, delvis forskrifter som 


setter begrensninger for tiltak som kan ha negativ effekt for bevaring av kulturminner og 


delvis forskrifter som gir landbruket tilskuddsordninger etter jordbruksavtalen med 


økonomisk støtte for å ivareta vern av kulturminner, synliggjøring av kulturminner og 


lignende.    


 


2. Økonomiske virkemidler 
 


Forskjellige offentlige instanser gir økonomiske tilskudd til kulturvern. Bygninger som er 


fredet eller er regulert til spesialområde bevaring, har større sjanser til å få økonomiske 


tilskudd.  
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Riksantikvaren 


 Riksantikvaren fordeler statlige midler til fredete bygg og anlegg og til skjøtsel av 


fornminner. Søknad sendes fylkeskonservatoren. 


 Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak 


 Tilskudd til Fartøyvern 


 


Norsk kulturråd 


Kulturrådet skal stimulere til prosjektbasert arbeid med bevaring, dokumentasjon og 


formidling av materiale som utgjør grunnlaget for økt kunnskap om kultur og levesett i 


Norge. 


 


Norsk kulturminnefond 


Fondets midler kan tildeles alle kategorier kulturminner og kulturmiljøer på land og under 


vann og flytende fartøyer. Det gis normalt ikke midler til museer eller bygninger i offentlig 


eie.  


 


Fylkeskonservatoren 


Fylkeskonservatoren forvalter to ordninger: 


1. Statlige midler fra Riksantikvaren til bygninger og anlegg som er fredet etter 


kulturminneloven, samt til skjøtsel av fornminner m.v. Riksantikvaren treffer vedtak 


om fordeling etter innstilling fra fylkeskonservatoren. 


2. Fylkeskommunale midler til andre verneverdige bygninger og anlegg.  


 


Kommunene 


Kommuner har gjennom en årrekke hatt bare kr. 20 – 25.000 til kulturvernformål. Disse 


midlene har blitt prioritert gitt til foreninger med hovedformål kulturvern. Ellers kan 


kommunen være behjelpelig med søknader til andre instanser. For øvrig har formannskapet 


ansvar for utdeling av Holtfondet, som skal gå til kulturelle og allmennyttige formål innen 


Marker kommune, fortrinnsvis Ørje. 


 


Andre offentlige tilskudd 


Det fins også andre offentlige tilskudd som kan gi støtte til kulturvernprosjekter. De er 


imidlertid ikke primært opprettet med tanke på kulturvern. 


 


Friluftsmidler og spillemidler 


Gjennom disse tilskuddsordningene kan det gis støtte til restaurering av gamle ferdselsveier 


som en ønsker skal brukes i friluftssammenheng. Henvendelse miljøvernkonsulenten i Marker. 


 


 


 


 


SMIL: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  


Formålet med dette tilskuddet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 


kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes 


gjennom vanlig jordbruksdrift. Det kan bl.a. gis tilskudd til restaurering av freda og 


verneverdige bygninger. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og 


tiltaksstrategier. Henvendelse landbrukskontoret i Marker. 
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AK-tilskuddet 


De aller fleste gårdsbruk får Landbruksdepartementets areal- og kulturlandskapstilskudd, et 


generelt produksjonstilskudd. Det forutsetter at man ikke foretar større endringer og inngrep i 


kulturlandskapet. Bl.a. kan man ikke fjerne åkerholmer, steingjerder eller rydningsrøyser, og 


ferdselsårer skal ikke oppdyrkes eller stenges. Henvendelse landbrukskontoret i Marker. 


 


Innovasjon Norge 


kan gi lån og tilskudd til delfinansiering av bedriftsutviklingsprosjekter og til bygdeutvikling. 


Restaurering/vedlikehold av verneverdige bygninger og anlegg kan f.eks. inngå som en del av 


et turistprosjekt. Henvendelse Vidar Østenby. 


 


 


3. Informasjon og holdningsskapende virkemidler 
 


Historisk kunnskap er en forutsetning for bevaring av våre kulturminner. Kjennskap til 


lokalhistorien, bygningsmiljøer og kulturmiljøer styrker vår identitet og tilhørighet og skaper 


en naturlig interesse for kulturarven. Skal vi forhindre at verdifulle kulturminner går tapt, må 


vi øke innsatsen i formidling og synliggjøring av vår lokale historie. Dette kan gjøres på 


forskjellige måter, bl.a. gjennom: 


 


 Informasjonsbrosjyrer 


 Historiske hefter 


 Utstillinger  


 Informasjonstavler 


 Kulturhistoriske stier  


 Kulturhistoriske vandringer 


 Foredrag om lokalhistorie, kulturminner og miljøer 


 Digitalt kartfesting av kulturminner 


 Trekke frem gode eksempler på restaurering av gamle bygninger  


 Utarbeide byggeskikkveileder  


 Lage en kulturhistorisk avdeling i biblioteket 


 Samarbeide med skolen  
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7. KULTURMINNER I MARKER 
 


Det er mange forskjellige slags kulturminner i Marker. Med hjelp av bl.a. Tirsdagsklubben er 


det påbegynt en katalog over forskjellige kulturminner i Marker innen følgende grupper: 


 


a. Fornminner 


b. Jakt - fiske 


c. Varder 


d. Forsvarsanlegg  


e. Minnesmerker 


f. Veger/stier/broer/fergesteder 


g. Vassdrag – møller/kverner  


h. Kverner og sagbruk 


i. Kraftverk 


j. Fløtningsinnretninger 


k. Kanaler 


l. Båter, brygger, slip 


m. Bergverk og industri 


n. handel og håndverk 


o. Kirker og kirkegårder 


p. Skoler 


q. Andre offentlige bygninger 


r. Bedehus/misjonshus 


s. SEFRAK-registrering 


 


Denne katalogen er ingen fullstendig oppgave, men et første forsøk på å lage en oversikt over 


de mange kulturminnene vi har i Marker. Denne listen bør suppleres etter hvert.  


 


Foruten de faste kulturminnene, tar vi også med litt om bygdesamlingen (gjenstander), gamle 


foto, gamle navn, intervju, registre og annen historisk dokumentasjon. Dette er ikke kultur-


minner, men de gir informasjon om Markers kulturhistorie og er et viktig grunnlag for kultur-


minnevernet i Marker.   


 


Haldenvassdragets Kanalmuseum 


Museet har et spesielt ansvar for kulturhistorien knyttet til skogen og vassdraget. Det omfatter 


skogbruk, fløtning, kanalene, dampbåtene, Ørje Brugs Træsliberi m.m. 
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8. HVA HAR SKJEDD HITTIL? 
 


Det har allerede skjedd en del når det gjelder å verne kulturminnene og dokumentere Markers 


historie.  


 


Fredede kulturminner 


Kulturminner fra før 1537 og hus fra før 1650 er automatisk fredet. Nedenfor følger en liste 


over bygninger/anlegg er som er fredet. Rødenes kirke og Klund kirketuft er automatisk 


fredet. Resten er vedtaksfredet. 


 Basmo festning, bare selve kollen og retranchementet 


 Rødenes kirke  


 Rødenes prestegård og stabbur 


 Klund kirketuft  


 Lund gård – hovedbygningen 


 Ørjefortene; Søndre og Nordre fort 


 Kanalbrua ved Ørje sluser.  


 Ørje Vegstasjon med fem bygninger (Eksteriør, interiør med fast inventar) 


 Haldenkanalen  fredet i 2013 


 


Følgende områder er regulert til spesialområde bevaring 


 Rødenes kirke med kirkegård samt presteboligen med hage og stabbur.  


 Mosebyneset: steinalderboplasser i ”Sauelauga, båtslippen lengre syd og 


smie/verksted nord i Neset. 


 Gårdsbebyggelsen på Brårud gård, Ørje 


 Ørje Brug og sluseområdet 


 Otteidkanalen: Østre og Vestre kanal og verneverdig bebyggelse på både Østre og 


Vestre Otteid  


 Nebba: et område rundt en hellekiste øst for Svinevika.  


 


Kulturminner 


På 1970-tallet stod utbyggingsavdelingen ved Fylkesmannen i Østfold ansvarlig for en inn-


samling av opplysninger om kulturminner i fylket. En rekke personer i Marker sendte inn 


registreringsskjemaer med opplysninger om diverse kulturminner. En perm med disse 


skjemaene er tilgjengelig på Biblioteket.  


 


SEFRAK–registrertet 


SEFRAK (”Sekretariatet for registrering av faste kulturminner”) er et nasjonalt register over 


faste kulturminer (dvs. bygninger) eldre enn 1900. Bygningene i Marker ble fotografert og 


registrert på begynnelsen av 1980-tallet.  


 


Nedlagte boplasser 


I 1968 tillyste Marker Sparebank en konkurranse om registrering av nedlagte boplasser. I den 


forbindelse er det samlet inn mange opplysninger som er samlet i et hefte.  På bakgrunn av 


disse opplysningene har Marker historielag merket de fleste av disse boplasser. 
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I en historisk sammenheng er det ikke bare viktig med de faste kulturminnene vi finner i 


terrenget. Vi har også gjenstander, intervjuer, gamle fotografier  


 


 


 


Bygdesamlingen 


Denne samlingen består av diverse innbo, gjenstander m.m. Kommunen eier samlingen, mens 


Marker historielag og én representant for kommunen utgjør styret for samlingen. Disse 


gjenstandene er plassert i biblioteket, utenfor et kontor og i kjelleren i rådhuset, på Kanal-


museet.  Det er foretatt en registrering av hele samlingen i 2013. 


 


Intervjuer på lydbånd 


Borgarsyssel museum (v. Ole Ulsrød og Kristian Strømshaug) foretok en rekke intervjuer 


med eldre mennesker på 1970- og 1980-tallet. Disse intervjuene inneholder en rekke 


interessante historiske opplysninger. De er imidlertid spilt inn på gamle kassetter. Disse må 


overføres til nye CDer for å tas vare på.  


 


Fotohistorie   


Kanalmuséet har gjennom en årrekke samlet inn og fått avfotografert gamle fotografier fra 


Marker. Disse har blitt oversendt Østfold fylkes bildearkiv. I 2006 ble Fotohistorisk forum 


opprettet. Det består av fotoklubben, historielaget og kanalmuseet. De er i full gang med å 


samle inn gamle foto fra hele Marker.   
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9. INNSPILL TIL PLANEN 
 


Ved oppstart av planarbeidet etterlyste komitéen innspill til planen. Vi har fått noen innspill:  


 


Marker historielag er først og fremst opptatt av de nyere kulturminnene som 


husmannsplasser, fløteinnretninger, dammer, gamle sager, møller, smier og andre minner fra 


den tidlige industrialiseringen, men også eldre bygninger på gamle gårdstun, gamle 


ferdselsveier og gamle navn. De ønsker å fotografere og GPS registrere disse kulturminnene 


og deretter legge dem ut på nettet.  


 


Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum ser det som spesielt viktig å ta vare på 


kulturminner som er tilknyttet kanalen, men er også opptatt av at man tar vare på andre 


kulturhistoriske bygninger i Marker. De anbefaler at disse klassifiseres, og at det utarbeides 


retningslinjer for byggesaksbehandling av disse. De er også interessert i å lage en utstilling av 


de fremste kulturminnene vi har i Marker.  


 


Stiftelsen DS ”Engebret Soot” er svært interessert i å ta vare på det historiske miljøet som er 


tilknyttet den gamle dampbåttrafikken, spesielt slusene, de gamle bryggene og slippen. De 


ønsker et levende vassdragsmiljø med kulturminner som er tilgjengelig for mange typer 


aktiviteter.  


 


Selve Basmo festning (kollen) og de ytre festningsverkene (retranchementet) ble fredet i 


1984. Basmokomitéen forslår nå at også at terrenget mellom disse områdene (langs den gamle 


festningsveien) blir fredet slik at fredningsbestemmelsene blir gjeldende for hele området. 


Dessuten ber de om at det anlegges en parkeringsplass ved hovedveien nedenfor festningen.  


 


Jordbrukssjefen anser at en registrering og prioritering av kulturminnene i Marker vil være til 


god hjelp for å kunne innvilge tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar natur- og 


kulturminneverdiene i kulturlandskapet. Kartleggingen vil også kunne utløse større andel av 


tilskuddspotten fra sentralt hold til kommunen, når vi kan vise hvilke kulturminner vi har. 


Gjennom arbeidet med å hjelpe kommunens grunneiere til å utarbeide miljøplaner for sine 


gårdsbruk, var det meget stor interesse for natur- og kulturminner i nærmiljøet blant disse.  


 


På informasjonsmøtet etterlyste Ragnhild Iversen et skolemuseum som var mer synlig. 
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10. KRITERIER FOR VERNEVERDIVURDERING 
 


Til verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøer er det fra sentralt hold utarbeidet et sett 


kriterier som legges til grunn for vurderingen av verneverdi. Følgende kriterier vektlegges når 


valg skal foretas: 


 


Kriterier knyttet til kulturminner/miljøer som kilde til kunnskap om fortiden: 


 Representativitet. Dette må ses i sammenheng med begrepene sjelden og typisk og 


begrepene variasjon og mangfold 


 Sammenheng/miljø. Enhetlige bygningsmiljøer. Sammenheng og kontinuitet. 


 Autentisitet (Opprinnelighet og ekthet). Handler mye om kunnskap- og 


opplevelsesverdi.  


 Fysisk tilstand – om det lar seg bevare.  


 


Kulturminner/miljøer som grunnlag for opplevelse 


 Identitet/symbolverdi. Følelsen av tilhørighet og gjenkjennelse.Vektlegge markante 


trekk som gjennom lang tid er blitt identifisert med stedet. Kan være symbol på et 


lokalmiljø eller en viktig hendelse.  


 Arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet  


 


Kulturminner som bruksressurser 


 Økonomi/bruk. Sammenheng med den fysiske tilstanden. 


 Økologi. Bærekraftig utvikling: må imøtekomme dagens behov uten å ødelegge for 


fremtidige generasjoner. Miljøbelastning (energiforbruk, forurensning og avfall).  


 


Kriterier det legges mest vekt på, er avhengig av de aktuelle kulturminnene eller kultur-


miljøene vi står overfor. Et hovedperspektiv er at både mangfold og et representativt utvalg 


skal prioriteres.  
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11. HANDLINGSPLAN 
 


Det er gjort en del for å bevare våre kulturminner, men mange kulturminner forringes etter 


hvert. Det kan skyldes uvitenhet, manglende ressurser, press fra utbyggere m.m. Det trengs en 


rekke tiltak for at vi skal kunne ta vare på vår kulturarv på en bedre måte. De fleste 


kulturminner og miljøer er i privat eie, men de er likevel del av vår felles kulturarv. . Alle 


tiltak bør derfor skje i nært samarbeid med eierne. Gjennomføring av følgende tiltak vil være 


avhengig av stor frivillig innsats, men også av at kommunen avsetter noen økonomiske 


ressurser. Det er også muligheter til økonomisk støtte fra andre (for eksempel fylkes-


kommunen, Norsk Kulturminnefond), men det forutsetter at også kommunen bidrar.  


 


Fornminner 


Vi har en rekke fornminner, men erfaringsmessig er det mange flere som ikke er registrert. De 


vi kjenner til, er i liten grad synliggjort for markinger og andre besøkende.  


Tiltak: Eventuelt nye funn av fornminner må meldes fra til Fylkeskonservatoren.  


Enkelte av fornminnene velges ut og tilrettelegges for besøk. De må merkes og ryddes, 


og det må settes opp informasjonstavler.Fylket jobber med dette. Marker kommune 


var på befaring i 2012 med fylket. Antaglig får vi merket to fornminner. 


Ansvar: Fylkeskommunen i samarbeid med grunneier og kommunen. 


 


Kleberstensbrudd 


Det fins flere gamle kleberstensbrudd i Marker. Det er ikke mange kommuner som har så mye 


klebersten. Kleber ble derfor valgt til kommunesten. Det er viktig å gjøre oppmerksom på 


disse kulturminnene som kleberstensbruddene utgjør. Noen av dem er forhistoriske og er 


dermed automatisk fredet.  Det bør gjøres en nærmere undersøkelse av de eldste bruddene 


med henblikk på slik datering. Kanalmuseet har lenge planlagt et kleberstenssymposium på 


Ørje Brug, der man skal behandle klebersten både som en naturressurs, som kulturminne og 


som utsmykningsmateriale.   


Tiltak: Informasjonstavle og merking til to av gruvene. Kommunen i samarbeid med museet.  


 Arrangere kleberstenssymposium på Ørje Brug. Ansvar: Kanalmuseet   


 Undersøkelse av de gamle kleberstensbruddene. Ansvar: Fylkeskonservatoren. 


 


Kirker og kirkegårder 


Vi har fire kirker og tre kirkegårder i Marker. På kirkegårdene fins en rekke gamle gravstøtter. 


Dette er verdifulle kulturminner. Gravminner eldre enn 60 år kan ikke fjernes før Fylkes-


konservatoren har gitt sin vurdering.  


Tiltak:  Gravminnene registreres, og det lages en bevaringsplan for disse gravminnene.  


Ansvar: Kirkelig fellesråd i samarbeid med Marker historielag.  


 


Basmo festning (1693-1745) 


Basmo festning er vårt eldste festningsanlegg. Det ble fredet i 1984. Gjennom en årrekke har 


Basmokomitéen hatt ansvar for gjenoppbyggingen av deler av det gamle festningstårnet med 


sikring og tilrettelegging av de bevarte velvingene. Det gjenstår nå fuging av det siste 


murarbeidet på tårnet, innsetting av en dør og en opprydding både utvendig og innvendig. Det 


har blitt satt opp nye informasjonstavler i år, og det er skrevet en brosjyre som ikke er trykket. 


Ellers mangler parkeringsplasser for å tilrettelegge bedre for besøk. 


Selve festningskollen og et lite område rundt forterrenget er fredet, men ikke det mellom-


liggende området. Den gamle veien bandt disse to områdene sammen. Hele dette området bør 


derfor fredes. 


Tiltak: Fuging av muren på tårnet, fuging og rydding.          Ansvar: Basmokomitéen. 
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Fredning av området mellom festningen og forterrenget. Ansvar: Fylkeskonservatoren. 


 Trykking av en brosjyre om Basmo festning.                    Ansvar: Basmokomitéen. 


 Tilrettelegge parkeringsplass ved hovedveien.           Ansvar: Kommunen.  


 


 


Ørjefortene fra 1905 


Ørjefortene ble bygget i 1901-1903 og demolert i 1906. Nordre fort ble delvis restaurert i 


1991, mens Søndre fort fortsatt er demolert, slik de ble i 1906. Forsvaret eier selve fortene, 


som ble fredet i 2004. Kommunen har påtatt seg ansvaret for sikring av fortene. Det er noen 


steiner i enkelte av murene på Nordre fort som er løse. De bør snarest sikres. 


Mellom de to fortene lå det tidligere kaserneområdet (Ørjetun). Fortsatt er kommandant-


boligen, depotbygningen, telthuset og noen uthus bevart. Disse bygningene blir brukt til 


kulturformål m.m. Det er viktig å bevare utvendig disse gamle husene som en del av 


forsvarsmiljøet fra 1905.  


Tiltak: Foreta murarbeider på Nordre fort. Ansvar: Uteseksjonen, kommunen. 


 Restaurere bygninger fra 1905 på Ørjetun.   


Utarbeide og trykke en brosjyre om grensefestningene (Vittenbergåsen batteri, 


Ørjefortene) . Det ble gjort i 2010. 


 Regulere det gamle bygningsmiljøet på Ørjetun til spesialområde bevaring.  


Ansvar: Kommunen.  


 


Veier og broer 


Tidligere hadde bøndene ansvar for å holde i stand hver sin rode av veien. Det ble satt opp 


rodestener. To av disse rodestenene er bevart, én ved Gunneng og en annen mellom Stikle og 


Buer. Ellers har vi en rekke gamle broer, som bør dokumenteres.  


Tiltak: Sikre de to rodestenene. Ansvar:  Kommunen. 


 Fotodokumentere gamle broer.  Ansvar: Fotohistorisk forum. 


 


Fløtning i Haldenvassdraget 


Kommunen har to fløterhaker i sitt kommunevåpen. Det ble fløtet tømmer gjennom Halden-


vassdraget fra 1300-tallet og til 1982. Både i hovedvassdraget og i sidevassdrag ble det 


tilrettelagt for fløtning med dammer, renner osv. Fortsatt fins det rester etter fløtningen. NVE 


har registrert alle fløtningsinnretninger i dette området.  Denne registreringen er imidlertid 


gjort på et gammelt dataprogram som ikke er konvertibelt med det vi har i dag. Det vil koste 


kr. 12.000 å få overført dette.  


Tiltak:  Få konvertert disse dataene til dagens dataprogram. Ansvar: Marker kommune.  


 


Haldenkanalen - Ørje sluser 


Ørje sluser er Markers viktigste kulturminne fra nyere tid. De er dessuten de eldst bevarte 


slusene vi har i Norge, og er dermed et kulturminne av nasjonal betydning. Slusene med 


slusemester- og sluseassistentbolig og uthus er i dag regulert til spesialområde bevaring.  


2009 er kulturminneår, og det er 150-årsjubileum for kanalbyggeren Engebret Soot. Det bør 


derfor fokuseres på kanalbyggeren og de kulturminnene som er tilknyttet det neste år. 


Tiltak: Ustilling om Engebret Soot, kanalene, båtene m.m. i 2009. Ansvar: Museet. 


Grete Brustad Nilsen laget i samarbeid med Kanalmuseet en fin utstilling om kulturminner 


langs vassdraget. 


Haldenkanalen kom på listen over Tekniske og industrielle kulturminner hos Riksantikvaren. 
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Otteidkanalen 


Otteid kanal ble bygget i årene 1825-1827. Det var den første nivåkanalen i Norge. Miljøet 


både på Vestre og Østre Otteid er regulert til spesialområde bevaring. I kulturminneåret 1997 


ble kjerraten på Vestre Otteid valgt til Markers kulturminne. Den er nå svært gjengrodd og lite 


synlig. Dette bør det gjøres noe med. I en årrekke har Otteid grendehus arrangert Soot-


marsjen til minne om kanalbyggeren og Otteidkanalen. Nå har de vedtatt å slutte med det. Det 


er mange som besøker Otteid, og det trengs nærmere informasjon om dette kulturhistorisk 


interessante området. Det ville derfor være fint med en merket kulturhistorisk løype med 


informasjon under veis. 


Otteidstien ble ferdigstilt 2011. 


Tiltak: Rydding av trær og busker m.m. rundt kjerraten. Ansvar: ? Marker kommune og 


Kanalselskapet er i kontakt med grunneier om kjerraten. Riksantikvaren har fredet 


Haldenkanalen og dermed også kulturminner som er i tilknytning til kanalen. Vi håper på en 


langsiktig avtale med grunneier. 


Informasjonstavler på både Vestre og Østre Otteid. Ansvar: Kommunen. Ble utført 


2010. 


Merke en kulturhistorisk løype/sti rundt Skinnarbutjernet, med informasjon om 


historiske steder under veis.  Ansvar: Kommunen, Grendehuset og historielaget. Ble 


utført 2010. 


 


 


 


Et enestående dampbåtmiljø 


Marker har et enestående dampbåtmiljø. Det bør informeres bedre om de båtene som holder 


til ved Ørje Brug. 


Tiltak: Lage en informasjonstavle om de gamle båtene på Ørje Brug.  Ansvar: Kommunen, 


Stift. DS Engebret Soot og Kanalmuseet. Ble utført 2010. 


 


Skolehistorie 


På loftet på Marker ungdomsskole har det i en årrekke vært innredet et skolemuseum. På 


informasjonsmøtet  05.02.2008 ble det foreslått at dette burde bli mer tilgjengelig. Allerede på 


forsommeren ble skolemuseet flyttet til Lundinstua på Ørje Brug.  


 


Kulturhistoriske bygninger 


Vi har mange kulturhistoriske bygninger og miljøer som det er viktig å ta vare på. Ved 


restaurering, påbygg og lignende er det viktig å ha kunnskaper om byggeskikk.. 


 


SEFRAK-registreringen 


Denne registreringen omfatter hus som er bygd før 1900. Den ble foretatt på begynnelsen av 


1980-tallet. Dette registeret benyttes ved byggesaksbehandlingen i kommunen. Det er 


imidlertid skjedd mye siden 1980-åra. Bygninger er revet, forfalt, påbygd m.m. 


Registreringen trenger derfor å bli oppdatert. Dette arbeidet er så vidt startet opp. Også 


bygninger som er bygd etter 1900 kan være verneverdige. De SEFRAK-registrerte 


bygningene og de verneverdige fra 1900-tallet bør klassifiseres i ulike verneklasser: 


A. Svært høy (av nasjonal betydning og fredningsverdige)  


B. Høy (av regional og lokal betydning) 


C. Lav (svært ombygd eller forfallen, men likevel av en viss historisk interesse) 


 


Ved søknad om de kommunale SMIL-midler som involverer kulturhistoriske bygninger, vil 


denne klassifiseringen bli lagt til grunn ved prioriteringen. Dette vil også bli vektlagt ved 
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tildeling av bygningsvernmidler fra fylkeskommunen. Høy verneverdi er en forutsetning for å 


få tilskudd fra Norsk kulturminnefond. Samtidig vil det bli satt de strengeste kravene til vern 


ved byggesaksbehandlingen (reparasjon, vedlikehold og endring) av bygningene i A og B-


klassen. (Vi har svært få bygninger i klasse A.) Det er derfor viktig å utarbeide en bygge-


skikkveileder med retningslinjer for vern.  


 


Tiltak: Befaring av bygningene som er registrert i SEFRAK og av ev. verneverdige bygninger  


fra 1900-tallet. Lage en tilstandrapport og sortere dem i ulike bygningstyper og etter 


alder. Klassifisere bygningene etter verneverdi i henhold til Riksantikvarens 


verdisystem.  Ansvar: Kommunen/Historisk interesserte. 


Koble SEFRAK-data til bygningsregisteret GAB (Grunneiendom, Adresse, Bygning). 


Gjøre dette tilgjengelig på kommunens internett-side. Ansvar: Kommunen. 


Utarbeide byggeskikkveileder med retningslinjer for vern som informasjon til 


eiere og til bruk ved byggesaksbehandling av kulturhistoriske bygninger.  


 Sende denne byggeskikkveilederen til eiere av disse bygningene. Ansvar: Kommunen. 


 


Selv om befaringen av de SEFRAK-registrerte bygningene ennå ikke er gjennomført, kan vi 


allerede nå trekke frem noen bygninger og bygningsmiljøer – utenom de som allerede er 


fredet eller regulert til spesialområde bevaring - som er spesielt verdifulle. 


 


Sootgården (Zimmergården) 


Denne bygningen ble bygget av kanalbyggeren Engebret Soot. Fortsatt eier etterkommere av 


han bygningen. Sett i sammenheng med det øvrige bygningsmiljøet på Østre Otteid, er det 


kanskje den eneste bygningen (bygningsmiljøet) i Marker (utenom sluse/sluseområdet) som 


kan klassifiseres som fredningsverdig (klasse A). 


 


Tyndelsrudtunet 


Tyndelsrud-tunet ett av de eldste hele gårdstunene i Østfold, og er derfor av regional 


interesse. Den består av våningshus, stabbur og låve fra 1700-tallet og ei mindre stue fra 


1836. Spesielt tømmerlåven med halmtak er kulturhistorisk verdifull. Den ble restaurert av 


venneforeningen for Tyndelsrudtunet på 1990-tallet. I mellomtiden har halmtaket blitt delvis 


ødelagt, og stua fra 1836 er blitt nokså forfallen og trenger snarlig restaurering.  


Tiltak: Halmtaket må snarlig repareres ev. må det legges på bølgeblikk for å redde låven. 


Taket på låven har gjennom to sommere blitt  restuareert og trenger en skjøtselplan for å 


vedlikeholdes. 


Stua fra 1836 må restaureres. Ansvar: Privat/Venneforeningen for Tyndelsrud.  


Den har blitt restauret i 2012 / 2013, og antagelig være ferdig stilt i 2014. 


 Regulere tunet til spesialområde bevaring. Ansvar: Kommunen/Vennefor./privat eier. 


 


Vestgårdstua 


Dette er et svalgangshus som stod på Vestgård. Eieren hadde ingen bruk for bygningen og 


ville ha den fjernet. Medlemmer av Venneforeningene for Kanalmuseet og for Engebret Soot 


brukte mange timer med å ta den ned. Nå skal den gjenreises på Storemoen, like vest for 


Nordre fort. Mesteparten av finansieringen er i orden.  


I 2013 vil vinduer og kledning være påført.  Men ennå er det langt igjen for ferdigstillelse.  


Tiltak: Ev. tilskudd til sluttføring av restaureringen.  


Ansvar: Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum. 
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Åsmundrudstua 


Det gamle våningshuset på Åsmundrud er fra ca. 1730. Sammen med det gamle stabburet, en 


mektig gammel eik og en gammel kjone er dette et verdifullt kulturhistorisk miljø. Åsmund-


rudstua og kjona ble i sin tid gitt til kommunen med tanke på et bygdetun, men i 1999 ble 


bygningene tilbakeført til eieren av Åsmundrud gård. Tiltak: Regulere til spesialområde 


bevaring. Ansvar: Kommunen.  


 


 


 


Modalen 


På Modalen i Nebba er det et kulturhistorisk meget interessant gårdstun. Både våningshus, 


låve, stabbur og kjeller er fra 1700-tallet, mens fjøs og kvernhus er fra 1800-tallet.  


Eier er historisk interessert og av den grunn vil eier påse at bygningene restaureres etter 


antikvariske prinsipper.  


 


Husmannsplasser og andre plasser 


I Marker har det vært svært mange husmannsplasser.  Etter hvert som det ble andre yrkes-


muligheter, ble de fraflyttet, de minste plassene først. Det er ikke mange av dem som er 


bevart. Det er derfor viktig å ta vare noen av disse plassene, som har vært hjem for så mange 


av Markers befolkning.   


 


Ekenes 


Ekenes ligger i skogen øst for Engsødegård. Det var en gang to husmannsplasser på Ekenes. I 


1996 ville Saugbrugsforeningen brenne ned den gamle stua på den siste Ekenesplassen. Det 


var en av de få husmannsstuene som var bevart i Marker. Venneforeningen 


Haldenvassdragets Kanalmuseum fikk tatt den ned, og den ligger lagret på Ørje Brug.  


Tiltak: Ekenesstua bør gjenreises på Storemoen, vest for Nordre fort.  


Ansvar: Venneforeningen/Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum. 


 


Jørnehaugen 


Øst for Svendsbykrysset i nordøstre Rødenes var det mange taterfamilier som slo seg ned på 


1800-tallet. Det skal ha vært 13 - 14 stuer her, men bare én av disse stuene står igjen. Det er 


Nedre Jørnehaugen. Den hører til Jåvall gård og har blitt restaurert av en venneforening. Her 


trengs det et informasjonsskilt. De øvrige stuetomtene er merket av historielaget.  


Det er planer om en ATV-bane i sandgropa som ligger mellom Jørnehaugen og hovedveien. 


Det er viktig at denne banen blir lagt i god avstand fra Jørnehaugen.   


Tiltak: Informasjonsskilt på Jørnehaugen.  Ansvar: Kommunen/Marker historielag.  Det har 


blitt gjort i 2012. 


 ATV-banen må anlegges i god avstand fra Jørnehaugen.   


 


GPS-registrering av kulturminner  


Det arbeides nå for å registrere kulturminnene med GPS, bilder og historie. Dette skal legges 


ut på nettet. Fornminnene skal legges inn i Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden.  


Tiltak: Kulturminner skal registreres med GPS digitalt, bilder og opplysninger og legges ut på  


 internett. Ansvar: Østfold historielag, Marker historielag og Fylkeskonservatoren. 


 


Registrering og kartfesting av gamle navn 


Mange gamle navn er i ferd med å gå tapt. Historielaget startet med en registrering og 


kartfesting av gamle navn på jorder og andre steder. Disse navnene kan ofte fortelle en 
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historie som ellers kan være tapt. De fysiske sporene er forsvunnet, men historien lever videre 


i navnene, for eksempel Ulvstuejordet og Smiåsen.   


Tiltak: Fullføre registreringen av gamle navn. Ansvar: Historielaget. 


 


Lokalhistorisk avdeling 


Det er mange som etterspør lokalhistoriske og slektshistoriske opplysninger. 


Tiltak: Innrede en lokalhistorisk avd. i biblioteket. Ansvar: Biblioteket. 


          Utarbeide en lokalhistorisk litteraturliste. Ansvar: Biblioteket. 
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OVERSIKT OVER TILTAK: 


 


Tiltak Sted Spesifisering Ansvar 


Fredning Basmo Mellom-området Kom./Basmokomitéen 


Spesialområde 


Bevaring 


Ørjetun De gamle bygningene 


(kaserneområdet fra 1905) 


Kommunen 


 Tyndelsrud Det gamle tunet Kommunen/Vennefor. 


 Åsmundrud De gamle bygningene Eierne/Kommunen 


Bevaringsplan Kirkegårdene Eldre gravstøtter Kirken/Historielaget 


Kulturhistorisk 


løype 


Otteid 


 


Rundløype Vestre - Østre 


Otteid 


Kom./Grendehusstyret/ 


Historielaget 


SEFRAK- 


Registreringen 


Bygn. fra før 


1900 i kom. 


Ajourføre/klassifisere  Kommunen/Historie-lag, 


Venneforeninger 


         ” Byggeskikkveileder Kommunen 


Registrering og 


digitalisering  


Kulturminneri 


Marker 


Registrere med  GPS og 


foto  


Historielaget 


Fløtningsminner Vassdragene Hoved/sidevassdrag Kommunen  


Restaurering Storemoen Reise Vestgårdstua Stift. Haldenvass- 


dragets Kanalmuseum 


 Storemoen Reise Ekenes        ”            ” 


 Tyndelsrud Taket på låven 


Stua fra 1836 


Venneforeningen for 


Tyndelsrudtunet 


Informasjonstavler Flere steder Fornminner Fylkeskonservator/kom. 


 Ø. Otteid Info-plakat (har tavle) Kom./Grendehusstyret 


 V. Otteid    ”             ” Kom./Grendehusstyret 


 Flyktn.ruter Info-plakater Kommunen 


 Jørnehaugen Taterbosted Kommunen/Vennefor. 


 Marker  2 kleberstensgruver Kommunen 


Brosjyrer Basmo Trykking Kom./Basmokomitéen 


 Ørjefortene Utarb./trykke Kommunen 


 Rødenes kirke    ”          ” Kom./Menighetsrådet 


Hefte Rødenes kirke Utarb./trykk 


Tilskudd 


Menighetsrådet 


Utstilling Kanalmuseet Kulturminneåret Kom./Vennefor. museet 


Sikring: Nordre fort Sikre murverk Kommunen 


 V. Gunneng og 


v. for Buer 


Sikre rodestener 


og rydde rundt 


Kommunen. Uteseksjon 


Navneinnsamling 


med kartfesting 


I  resten av 


Marker 


Digitalt kartfeste Historielaget 


Lokalhistorisk 


bygdesamling 


For Marker Dataregistrere Historielaget  


Lokalhist. avd. og 


litteraturliste 


For Marker På biblioteket Biblioteket 
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TIDSPLAN 


Prosjekter: 2009 2010 2011 2012 Utført 


Fredning Basmo    x        X     Ikke 


utført 


Reg. bevaring Tyndelsrudtunet                                  x  Ikke 


utført 


    ”          ”       Ørjetun                 x  Ikke 


utført 


     ”          ”      Åsmundrud           x  Ikke 


utført 


Bevaringsplan kirkegårder     x          X      x  Er på 


gang 


SEFRAK ajourføre 


og klassifisere 


   x                       X      x  Noe er 


gjort 


Byggeskikkveileder m.    x    Fullført 


Katalogisere/rydde 


bygdesamlingen 


   x            fullført 


Lokalhist. avd. på biblioteket    x    Fullført 


Litt.oversikt lokalhistorie    x    Fullført 


Navneinnsamling/kartfeste    x      X      x  Noe er 


gjort 


 


Prosjekter 2009 2010 2011 2012 Utført 


Kulturhistorisk løype Otteid  Kr.    5.000    Ferdigstilt 


2011 


Info-skilt Ø. Otteid Kr.    4.000    Utført 2010 


Info-skilt V. Otteid Kr.    4.000    Ikke gjort 


6 info-skilt flyktningeruter Kr.  12.000    Ikke utført 


Jørnehaugen tavle  + skilt  Kr.   5.000 


Kr.   2.000 


  Utført 2011 


Viken kleberstensgruve 


Kisselbergmosen      ” 


 


 


Kr.   5.000 


 


 


Kr.   5.000 


 Utført 2010 


Ikke utført 


Kleberstensymposium   Kr. 10.000  Ikke utført 


Info-skilt båtene på Ørje Brug  Kr.   4.000   Utført 2010 


Info-skilt fornminner    Kr. 15.000 Ikke utført  


Brosjyre Basmo  Kr.   4.000   Utført 2010 


Brosjyre grensefestningene   Kr.   4.000  Utført 2010 


Brosjyre Rødenes kirke  Kr.   4.000   Utført 2010 


Tilskudd hefte Rødenes kirke  Kr.    5.000    Utført 2009 


Tyndelsrudlåven – taket    Kr.  25.000    Utført 2009 


Vestgårdstua – restaurering  Kr. 25.000   Utført 2010 


Ekenes husm.stue restaurere    Kr. 25.000 Ikke utført 


Reg./digitalisering k.minner  Kr.   3.000   Ikke utført 


Utstilling kulturminner Kr.  10.000    Utført 2009 


Sikring mur Nordre fort Kr.    2.000    Utført2012 


Rense/sikre tre rodestener  Kr.   3.000   Ikke utført 


Byggeskikkveileder Kr.    5.000    Utført 2009 


Restaurer. stue Tyndelsrud   Kr. 25.000  Utført 2011 


Registrering fløtningsminner  Kr. 12.000   Ikke utført 


Diverse (info, restaur., 


utst.m.m.) 


Kr.    3.000  Kr. 20.000 Kr. 25.000  


 Kr.  75.000 Kr. 68.000 Kr. 64.000 Kr. 65.000  
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TIDSPLAN 


Prosjekter: 2013 2014 2015 2016 


Basmo :  26 000 15 000 5 000 5000 


 


 


Tydelsrud: spesialområde bevaring   X  


Vestgård  20 000 10 000 10 000 


Ørj tun: spesialområde bevaring   X  


Åsmundrud   X  


Registrering av husmannsplasser Utført med 


penger fra 


Gjensidige 


   


Innsamling av gamle stedsnavn  2 000   


Gravminner Utført ligger 


på DIS.no 


   


Ekenes restaurering     10 000 


Sefrak data reg. og legge ut digitalt   10 000  


Skiltplan for fornminner  3 000  6 000 


Kjerraten Vestre Otteid 


 
  10 000  


Sykkelverkstedet Ørje sentrum 15 000 10 000   


Registrering av broer, skilt etc.   6 000 6 000 


Kleberstens gruvene, undersøke    6 000  


Bygdesamlingen  Utført    


Foredrag Ørje Sentrum 15 000    


Kommandantboligen maling 18000    


Tydelsrud: vedlikeholdsplan  6 000 6 000 6 000 


Fotohistorisk forening  3 000 5 000 3 000 


Ørje sentrum,. sentrumstiltak   5  000  


Ds Engebret  Soot, brosjyre  3 000   


Skilting på Ørje Brug    3 000 


Kroksundferja  3 000 3 000 3 000 


Info hefte flyktingerutene     


Kulturkveld 1814  4 000   


Tydelsrud vedlikehold  6 000 6 000 6 000 


Sikring rodestener    3 000 


     


Totalt: 74 000 75 000 72 000 65 000 
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Forord 


 


Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune 


bygger på tidligere planer på området.  


 


Plan- og miljøutvalget vedtok i sak 08/13 den 22.01.13 revidering av kommunedelplanen 


for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014 - 2026. Plan- og miljøutvalget nedsatte en egen 


plankomité bestående av: Gunnar Leren (Ap), Finn Labråten (Kr.f), Daniel Norløff (Ap),  


Inger Marie Krog (Eldrerådet), Elena Falkenberg Nordmark (Ungdomsrådet), Nils 


Henrik Olsson (Idrettsrådet), Camilla Bjørby (kommunefysioterapeut), Bjørg Olsson 


(helse), Barbro Kvaal (kommuneoverlege), Stein Erik Fredriksen (FDV), Else Marit 


Svendsen (kultur) og Ann Kristin Halvorsrud (plan og miljø). Ansatte i administrasjonen 


har fungert som arbeidsgruppe.  


 


Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Smaalenenes avis 22. mars, samt Grenseavisa og 


kommunens hjemmeside, med frist 2. mai for innspill. Lag og foreninger i Marker ble 


tilskrevet og 17.april ble det avholdt åpent møte der det ble informert om planarbeidet og 


bedt om innspill.  Det kom 7 innspill som ble innarbeidet i planen. Kommunedelplanen 


ble lagt fram til 1. gangs behandling i Plan – og miljøutvalget den 27.08.13 og lagt ut på 


offentlig ettersyn med høringsfrist 11. oktober..  


 


Plandokumentet ble lagt fram for 2. gangs behandling i Plan-og miljøutvalget den 


05.11.2013 og vedtatt av Kommunestyret xx.yy.2013. 


 


Kartproduksjonen er utført av geodataavdelingen i Askim kommune 


 


Marker 29.10.2013 


 


 


Espen Jaavall 


rådmann 
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1 BAKGRUNN FOR PLANEN 


1.1 Innledning 
Idrett og friluftsliv er dypt forankret i vårt samfunn og forbindes gjerne med gode verdier 


som livskvalitet, sosialt fellesskap, naturopplevelser, helsefremmende virkninger etc. Det 


er imidlertid mye som taler for at aktivitetsnivået synker og at terskelen for å utøve fysisk 


aktiviteter er blitt høyere. Det er et stadig krav til bedre tilrettelegging av tiltak, for at 


denne verdien skal opprettholdes. Noe av årsaken må sannsynlig tilskrives den 


teknologiske utvikling, som alltid søker forenklinger. Overgangen fra å utøve fysisk 


aktivitet, til å være tilskuer er kort. 


 


Forskning kan bekrefte at barn, ungdom og spesielt voksne, beveger seg mindre, øker i 


vekt og utvikler tidligere helseskade pga inaktivitet. Dataalderens fascinasjon konkurrerer 


med spenningsmomentene i naturopplevelser og med konkurranseaspektet i idrettslig 


sammenheng.  Bildet er allikevel mer nyansert. Det utvikler seg alternative aktivitetstilbud 


som "matcher" det moderne menneske, og etter hvert assimileres i de mer tradisjonelle 


idrettsgrener. Rollerblade, skateboard og snowboard, er eksempler som appellerer til 


barne- og ungdomskulturen. 


 


Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike brukergrupper skal få en 


best mulig oversikt over behovene for anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og 


friluftsliv. Planen skal være et styringsverktøy ved tildeling av kommunale / 


fylkeskommunale tilskudd og spillemidler og er en betingelse for tildeling av stønad. 


 


1.2 Statlige føringer  
 Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001) “Friluftsliv – Ein veg til høgare 


livskvalitet”-  “Frilufts meldingen” 


 Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012), ”Den norske idrettsmodellen”  


 


1.3 Fylkeskommunale føringer  
 Østfold mot 2050 


 Regionalplan Fysisk aktivitet 2011 -2014 


 


1.4 Folkehelse 
 Stortingsmelding 34 (2012-2013) “Folkehelsemeldingen. God helse – felles 


ansvar” 


 Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 - 2015 


 


1.5 Østfold idrettskrets føringer 
 Strategiplan for perioden 2008 – 2011 


 







6 


 


1.6 Kommunale føringer  
 Kommuneplan for Marker 2005 – 2017 


 Kommunedelplan Ørje 2007 - 2019 


 Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013 – 2017(ny plan høsten 


2013) 


 Oppvekstplan for barn og ungdom 


 


2 KLARGJØRING AV BEGREPER  


2.1 Idrett 
Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten. 


2.2 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet oppfattes som egenorganisert trenings- og mosjonsvirksomhet, herunder 


friluftsliv og aktiviteter preget av lek. 


2.3 Friluftsliv 
Friluftsliv er opphold og aktiviteter i friluft i fritida med sikte på miljøforandring og 


naturopplevelse. Begrepet er nært beslektet med fysisk aktivitet. 


2.4 Idrettsanlegg 
Det er ulike idrettsanlegg, med ulike krav til standard og utforming. Det har betydning 


bl.a. i forhold til støtte- og tilskuddsordningene. De såkalte nærmiljøanleggene defineres 


som anlegg allment tilgjengelig for egenorganisert trening. De ordinære anleggene har 


mulighet for konkurranser og treningsopplegg for ulike idrettsorganisasjoner. I østfold 


finnes bl.a. regionale anlegg, som tilfredsstiller nødvendige krav for profesjonell 


idrettsutøvelse. Nasjonale anlegg skal ivareta behov for idrettskonkurranser på nasjonalt 


og internasjonalt nivå. 


2.5 Friluftsområder og friområder 
Fellesbetegnelser på grønne områder som er tilgjengelig for allmennhetens fri ferdsel. 


2.6 Kulturbygg 
Lokale kulturbygg er fellesbenevnelsen for samfunnshus, kulturhus, grendehus, 


bygdetun, allaktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus. De skal 


fungere som et kulturelt og sosialt møtested for lokalsamfunnet for alle alders- og 


befolkningsgrupper og for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet. 


 


Lokale kulturbygg vil ofte være samlokalisert med andre typer lokaler. Dette kan være 


skoler, barnehager, idrettsanlegg, bibliotek, næringslokaler m.m. 


2.7 Barn og voksne 
Barn er i aldersgruppen 6-15 år. Ungdom er i alderskategorien 16-19 og Voksne er over 


20 år. 
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3 MÅL 


3.1 Statlige mål og satsningsområder 
For å forsøke å motvirke den fallende tendensen, er det fra statlig hold iverksatt en rekke 


tiltak for å stimulere idretts og friluftsliv. Her vektlegges at alle skal gis mulighet til å 


drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet i  


nærmiljøet og naturen forøvrig.  


 


 


Stortingsmelding 39 “Frilufts meldingen” 2000-2001 
 


Mål: 


“Ønsket om naturkontakt og naturoppleving er karaktertrekk som kanskje klarast skil 


friluftsliv frå andre nærliggjande fritidsaktivitetar. Desse er sjølve grunnstamma i 


friluftslivet, men også kontakt med kulturminne og kulturmiljø er viktige faktorar. Ein 


legg òg vekt på fysisk aktiv og miljøvennleg utøving. I dag har folk endå meir reelle 


behov for periodevis fråvere av stress, støy og motorbruk anten det skjer i urørt natur 


eller i område som er meir påverka av menneske”. 


 


Satsingsområder og mål er beskrevet slik: 


“Alle skal ha høve til å drive friluftsliv som helsefremjande, trivselsskapande og 


miljøvennleg aktivitet i nærmiljøet og i naturen elles. 


Nasjonale resultatmål: 


 Friluftsliv basert på allemannsretten skal haldast i hevd i alle lag av befolkninga. 


 Barn og unge skal få høve til å utvikle dugleik i friluftsliv. 


 Område av verdi for friluftslivet skal sikrast slik at det fremjar miljøvennleg 


ferdsel, opphald og hausting, og at naturgrunnlaget blir teke vare på. 


 Ved bustader, skular og barnehagar skal det vere god tilgang til trygg ferdsel, leik 


og annan aktivitet i ein variert og samanhengande grøntstruktur med gode 


samband til omkringliggjande naturområde. 


 Dei to første, nasjonale måla er aktivitetsorienterte og vil fremje sjølve utøvinga 


av friluftsliv , mens dei to neste skal medverke til å dekkje dei arealbehov 


friluftslivet har. Målgruppa barn og unge er gitt særleg prioritet. Den 


aktivitetsskapande verksemda blir teken hand om av dei frivillige 


organisasjonane, skulen og barnehagane, mens det å sikre arealbehovet til 


friluftslivet i hovudsak er sett på som ei reint offentleg oppgåve”. 


 


 


Stortingsmelding 26 , ”Den norske idrettsmodellen” 2012-2013 
 


Overordnede mål: 


Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og 


fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin 
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virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i 


idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. 


Med idrett forstås i denne sammenheng trening og konkurransevirksomhet i den 


organiserte idretten. Fysisk aktivitet refererer til egenorganiserte trenings- og 


mosjonsaktiviteter. I tillegg er det et mål å stimulere til fysisk aktivitet i form av 


friluftsliv. Fysisk aktivitet kan selvsagt utøves i en rekke andre sammenhenger enn det 


som inngår i definisjonen over. For det forebyggende helsearbeidet 


vil eksempelvis omfanget av fysisk aktivitet i hverdagen være av minst like stor 


betydning som treningsaktiviteter.” 


 


Viktige satsingsområder: 


Regjeringen vil legge særlig vekt på noen viktige satsingsområder for den statlige 


idrettspolitikken de kommende årene: 


 Økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder 


friluftsliv. 


 Særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og pressområder. 


 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er 


i stand til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter. 


 Økt satsing på ungdomsidrett. Satsingen på ungdom vil avspeiles i både anleggs- 


og aktivitetspolitikken. 


 Sikre gode rammebetingelser for barneidretten. 


 Bidra til å videreutvikle toppidretten innenfor faglig og etisk forsvarlige rammer, 


og som bidrar til en positiv prestasjonskultur som kan ha overføringsverdi til 


andre samfunnsområder. 


 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. 


 Målrettet satsing for å nå inaktive. 


 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særlig tilrettelegging. 


 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering.” 


 


3.2 Fylkeskommunale mål og satsningsområder 
 


Østfold mot 2050, 2009-2012 
 


Visjon:  


 ”Grenseløse Østfold”. Planen er bygd opp med utgangspunkt i 3 hovedtema: Levekår 


og folkehelse – Verdiskaping – Miljø 
 


I planen er det gjennomgående et særskilt fokus på klima – og energi som er den viktigste 


globale utfordringen, mens folkehelse er en av Østfolds største utfordringer. 


 


Med utgangspunkt i de 3 hovedtemaene er det formulert 3 langsiktige hovedmål for 


utviklingen i Østfold. 


 


Mål for Levekår og folkehelse: 


God livskvalitet for alle som bor i Østfold. 
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Mål for Verdiskaping:  


Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende 


arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompestanse og 


samhandling. 


 


Mål for Miljø:  


Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar 


miljøhensyn i offentlig og privat sektor. 


 


 


Regionalplan Fysisk aktivitet 2011 -2014 
 


Planen beskriver og begrunner hvilke føringer som skal ligge til grunn for prioritering av 


de virkemidler østfoldsamfunnet har for å stimulere til økt fysisk aktivitet – for flest 


mulig. Virkemidlene er av to hovedtyper: 


 Økonomiske virkemidler, som spillemidler, statlige friluftsmidler og 


fylkeskommunale midler. 


 Juridiske virkemidler som plan- og bygningsloven, relevante særlover og 


fylkesplanen. 


 


Planen beskriver hvilke føringer som bør ligge til grunn for de økonomiske virkemidlene 


fylkeskommunen er satt til å forvalte, både når det gjelder fordeling av statlige midler og 


disponering av egne midler. 


 


Planen gir føringer for hensyn som bør tas i kommunale planer, både i samfunnsdelen og 


i arealplanlegging.                                                                                                                


 


Planen er delt i to ; del A: Friluftsliv og del B: Idrett. 


 


Del A: Friluftsliv 


Friluftsliv er en del av vår kultur, koster lite å tilrettelegge og har potensial til å aktivisere 


mange. I flere overordnede statlige styringsdokumenter uttrykkes det tydelig at fysisk 


inaktivitet er i ferd med å bli framtidas store helseproblem. Sosiale ulikheter med hensyn 


til livsstil er en viktig utfordring for samfunnet. Friluftsliv er en av de viktigste 


satsningsområder for å øke fysisk aktivitet og styrke folkehelsa. 


 


Mål friluftsliv: 


Alle i Østfold skal ha mulighet til friluftsliv som helsebringende, trivselsfremmende og 


miljøvennlig aktivitet, i nærmiljøet og i naturen ellers. 


 


I folkehelsearbeidet skal friluftsliv ha en sentral plass utviklingen av Østfoldsamfunnet, 


og friluftsliv skal være et viktig tema i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden. 


 


Miljødepartementet, som statlig organ, har følgende hovedkriterier som skal være 


bærende for friluftslivet: 


 Skal være helsebringende 
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 Skal være miljøvennlig 


 Styrke allemannsretten 


 Naturområder i og ved byer og tettsteder er svært viktige arealer å prioritere for å 


sikre friluftsliv som en aktivitet for alle. 


 


Del B: Idrett 


Det er en målsetning for idretten at alle skal kunne delta. Dette vil i noen tilfeller kreve 


spesiell tilrettelegging, og målet er å føre en idrettspolitikk som følger prinsippene om 


universell utforming. Universell utforming skal være et gjennomgående prinsipp, men i 


handlingsprogrammet for idretten har det særlig fått fokus under “Anlegg og områder for 


fysisk aktivitet”. 


 


Planen har et handlingsprogram for idretten og er bygd opp med tre fokusområder: 


 aktivitetsfremmende tiltak 


 anlegg og områder for fysisk aktivitet 


 programsatsing i Østfold 


 


Mål for Aktivitetsfremmende tiltak:  


 Folkehelseperspektivet er med i all planlegging 


 Øke den fysiske aktiviteten blant barn og ungdom i Østfold 


 Bevare frivilligheten i Østfold-idretten 


 Styrke idrettens organisasjon på kommunalt nivå 


 Gi utviklingsmuligheter for talenter innen idrett og som kan hevde seg i toppen av 


norsk idrett og legge til rette for idrett/ utdanning 


 Gi mennesker som står utenfor arbeidslivet mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø 


 Etablere ”Verdens beste idrettsregion” for og mellom følgende  brukergrupper på 


norsk og svensk side; idrettsforeninger, ungdom og ungdomsledere, inaktive 


voksne og aktuelle samarbeidspartnere (skole, foretak, kommuner ) og 


folkehelseprosjekter i samarbeid med næringslivet 


 All ungdom gis et fysisk aktivitetstilbud – uansett tilknytning til organisasjoner 


 


Anlegg og områder for fysisk aktivitet: 


Planlegging av anlegg for idrett og friluftsliv skal gå inn som en naturlig del av 


planprosessen sammen med andre arealkrevende tiltak. Det må derfor legges særlig vekt 


på nåværende og framtidig utbyggingsmønstre når det gjelder boliger, skole, friområder 


og trafikkanlegg m.v. Det er viktig å samordne planleggingen av frilufts- og idrettsanlegg 


i skog og mark slik at sammenfallende behov og ressurser utnyttes. Sambruk og flerbruk 


er stikkord i denne sammenhengen. 


Det må legges vekt på interkommunalt samarbeid på basis av regionale 


behovsvurderinger når det heretter skal gis støtte til bygging av større anlegg innenfor 


planperioden.  


 


Mål for Anlegg og områder for fysisk aktivitet:  


 Gjennomføre partnerskapsmodellen i alle tilbud 


 Nærmiljøanlegg og rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg skal prioriteres 
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 Idretts- og friluftsanlegg skal planlegges sammen for å få til felles enhetlige 


løsninger 


 Det skal skje en samordning mellom kommunene mår større anlegg skal bygges 


 Behovsanalyse skal legges til grunn for utbygging/prioritering 


 Det skal tilrettelegges for utvidet bruk av eksisterende og nye anlegg 


 Tilgjengeligheten skal økes for rullestolbrukere og andre med nedsatt 


funksjonsevne 


 Det skal stilles krav til at kommunale arealplaner sikrer tilstrekkelige områder til 


idrett og friluftsliv 


 


Fokusområder under “anlegg og områder for fysisk aktivitet” 


 


 Universell utforming: 


Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn i utformingen av bygninger 


og uteområder. Planlegging, prioritering og gjennomføring av tiltak må skje i 


samarbeid med råd /organisasjoner for funksjonshemmede. 


 


Mål: 


Det skal legges til rette for at alle i Østfold kan drive med idrett- uavhengig av 


funksjonsnivå 


 


 Skyteanlegg: 


Østfold har mange skyteanlegg av ulike kategorier. Det er gjennomført og planlagt 


relativt mange skytteranlegg med elektroniske skiver. Planen beskriver et klart behov 


for å koordinere utbyggingsvirksomheten, ikke minst med tanke på de miljømessige 


konsekvenser som utbygging vil kunne medføre for bolig- og friluftsområder.  


Fylkesplanen 2009-2012 foreslår gjennom et eget handlingsprogram en styrt 


samordning av de mange uteanleggene med samling om noen få større regionale 


anlegg. Eventuelle nye anlegg og anleggsenheter bør vurderes lagt til eksisterende 


større baner. Baner som er modne for rehabilitering bør vurderes nedlagt, eller 


samordnet med større eksisterende eller flyttet til et utpekt område for 


miljøbelastende anlegg. 


 


Mål: 


Samordne uteanleggene til noen få regionale anlegg. 


 


 Motorsportanlegg:  


Østfold har i dag 13 motorsportanlegg. Av miljømessige hensyn bør lokalisering av 


anlegg for motorsport samles på utpekte steder i fylket. Alle anlegg av disse 


kategoriene gis særskilt konsekvensvudering på bakgrunn av regionale og 


miljømessige betraktninger før spillemidler kan gis. 


 


Mål: 


Samle anlegg for motorsport på utpekte steder i fylket. 
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Mål for Programsatsning i Østfold: 


Aktuelle kommuner og anleggssøkere orienterer seg om eventuell mulighet for å komme 


i betraktning for 2010 og eventuelt fornyet programsatsing for 2011-2014. 


 


Det satses på følgende: 


 Idrettshaller med tilleggsfunksjoner tilrettelagt for mindre idretter 


 Prosjekter som gir gode kombinasjonsløsninger ved samlokalisering 


 Svømmehaller med minimum 25m basseng 


 Anlegg for nye idretter og aktiviteter 


 Andre prioriterte prosjekter 


 


Kriterier for programsatsningen: 


 Spillemidler tildelt under programmet kommer i tillegg til ordinære spillemidler 


 Som hovedregel skal byggestart for anlegget være senest to år etter at tilsagn om 


ekstraordinære spillemidler er gitt 


 Kommuner sender søknader til fylkeskommunen 


 Fylkeskommunen samordner søknader fra kommunen i eget fylke og oversender 


søknadene til Kulturdepartementet innen søknadsfristen 


 


Fokusområder for programsatsingen: 


 Svømmehaller: 


Det er registrert 36 svømmeanlegg i Østfold. De aller fleste bygd på 60- og 70 tallet. 


Flere av anleggene er rehabilitert, men mange gjenstår. Det er fortsatt behov for nye 


svømmehaller i Østfold og rehabilitering av eksisterende anlegg. Kulturdepartementet 


har de siste årene prioritert svømmeanlegg gjennom programsatsningen. 


 


Mål: 


-Fylkets svømmehaller skal tilfredsstille en akseptabel standard hva angår 


vannkvalitet og bruk 


-Kystfylket Østfold må ta høyde for at det er tilstrekkelig antall anlegg for svømme- 


og livberging som holder kvalitetsmessig god standard 


 


Strategi: 


-Kommunene ber svømmehalleiere om å foreta en gjennomgang av sine anlegg i 


samsvar med forutsetninger og retningslinjer for en standardhevning 


 


 Interkommunale anlegg: 


Departementet åpner for muligheten til å søke om ekstra tilskudd til større 


interkommunale idrettsanlegg på gitt vilkår. 


 


Mål: 


-Å få tilsagn om tilskudd på anlegg som faller inn under ordningen 


 


Strategi: 


-Drøfte aktuelle interkommunale/ regionale anlegg med aktuelle kommuner 
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 Flerbrukshaller: 


Det er bygd 37 flerbrukshaller i Østfold ved bruk av spillemidler. I tillegg kommer en 


håndfull haller uten spillemidler. Flerbrukshallene er anvendbare til mange aktiviteter 


og idretter, også for barn og unge. Denne type haller har derfor blitt prioritert av 


mange kommuner. De mange små idretter har tilpasset seg flerbrukshaller. I 


departementets satsningsprogram er det derfor åpnet for at flerbrukshaller bygges 


med tilleggslokaler for de mindre idrettene. 


 


Mål: 


Gi mindre idretter tilpassede lokaler i tilknytning til flerbrukshaller 


 


Strategi: 


-Øke tilskuddsmulighetene for tilleggslokaler i flerbrukshaller 


-Rette oppmerksomheten på anleggsbehovene for de mindre idretter 


 


3.3 Folkehelse 
 


Stortingsmelding 34 (2012-2013) “Folkehelsemeldingen” 
 


Mål:  
”Økt fysisk aktivitet er et sentralt virkemiddel for å bedre folks fysiske helse. Særlig 


viktig er samordningen av idrett og friluftsliv med tanke på friluftsområdenes betydning 


for fysisk aktivitet. 


Stimulere til levende lokalsamfunn der helse, miljø og kultur ses i sammenheng. 


Stimulere frivillige organisasjoner til å aktivisere barn og ungdom.” 


 


Oppsummert viser sentrale utviklingstrekk at det er behov for en helhetlig gjennomgang 


av den statlige idrettspolitikken, for å legge til rette slik at alle som ønsker kan drive 


idrett og fysisk aktivitet. 


 


Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 – 2015 


 
Folkehelseplanens fire temaer gjenspeiles i visjonen: Visjonen om det trygge, sunne, 


levende og rettferdige Østfold. 


 


Hovedmål: 


Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir 


positive resultater for den enkelte og for samfunnet. Østfold skal bli et ledende fylke i å 


utjevne sosiale helseforskjeller. 
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3.4 Østfold idrettskrets mål og satsningsområder  
 


Strategiplan for perioden 2008 - 2011 
 


Visjon- “Idrett for alle” 


Østfold Idrettskrets (ØIK) skal bidra til å sikre norsk idretts overordnede visjon “Idrett 


for alle” for alle gjennom å arbeide for en åpne og inkluderende idrett. 


ØIK skal arbeide for at befolkningen i fylket gis mulighet til å utøve idrett og fysisk 


aktivitet i sunne former ut fra ønsker, behov og forutsetninger. 


 


Mål- “En åpen og inkluderende idrett” 


 Målet bygger på verdier som integritet, likeverd, toleranse, forståelse og respekt. 


 


 En “åpen og inkluderende idrett” må først og fremst realiseres i idrettslagene som 


er selve fundamentet for all idrettsaktivitet og fellesskap. 


 


 En “åpne og inkluderende idrett” vil utfordre den framtidige leder- og trenerrollen 


i forhold til verdier, holdninger, kunnskap, praktiske og sosiale ferdigheter. 


 


 Ledere og trenere i idrettslaget har et spesielt ansvar for å skape gode miljøer og 


utvikle idrettslagene som en sosial og inkluderende arena, og være med på å 


tilrettelegge for aktivitet preget av glede, fellesskap, helse og ærlighet. 


 


 Det å ivareta viljen til frivillig innsats er avgjørende for at idretten fortsatt skal 


blomstre og utvikle seg. 


 


En “åpen og inkluderende idrett” handler om: 


 Gi flere barn, ungdom og voksne et bedre tilbud 


 Inkludere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene 


 Vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheter for vekst og utvikling 


 Øke det frivillige engasjementet og den lokale verdiskapning 


 


Mål-  for videre anleggsutvikling: 


 ØIK skal arbeide for å bedre idrettslagenes anleggsforhold i samarbeid med alle 


særkretser og idrettsråd i Østfold, også til beste for egenorganisert aktivitet. 


 


 Utbyggingen av idrettsanlegg er i stor grad avhengig av spillemidlene. Behovet 


for ytterligere spillemidler til anlegg er stort, og det er betydelig udekket behov 


for å få realisert normal anleggsutbygging i fylket. 


 


 For å sikre at spillemidlene blir brukt mest mulig effektivt, bør idretten få større 


medbestemmelse i anvendelsen av disse midlene. 
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 Fokus skal ligge på idrettsanlegg med stort brukerpotensiale og flerbruksanlegg, 


således vil idrettens mangfold i betydelig grad være med å legge premisser for 


utforming av de fremtidige idrettsanlegg. 


 


 Medvirke til prosesser som sikrer mangfold innen idretten, ved at mindre idretter 


også får innflytelse for å kunne utvikle sine anleggsbehov. 


 


 Lokalisering av idrettslagene bør være i lokalmiljø/nærmiljø der barn og unge bor, 


spesielt nærmiljøanlegg. Således vil anleggene kunne bli viktige sosiale 


møteplasser, hvor barn og unges interesser og behov blir ivaretatt. 


 


3.5 Kommunale mål og satsningsområder 
 


3.5.1   Kommuneplan for Marker 2005 – 2017 
 


Kommuneplanens overordnede mål og visjoner: 


 Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robust 


samfunn som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker kommune skal være 


en av østlandets beste bokommuner. Det skal være lave terskler for 


næringsetablering og fremtidige arealer til næringsvirksomhet skal sikres. 


 


 Et mål og en rettesnor for planlegging og styring av Markersamfunnet skal være 


en befolkningsvekst på 1000 personer i 12-årsperioden. 


 


Under de enkelte kapitlene vil en finne målsettinger som berører idrett og friluft. 


 


Næring/turisme 
 Marker kommune skal bidra til å gjøre regionen vår attraktiv slik at folk finner 


seg til rette og trives 
 Marker kommune skal styre utviklingen mot at menneskene og de naturgitte 


ressursene er i sentrum 


 Opplevelsestilbud skal prioriteres som utviklingsområde 


 


Kultur og fritid 
 Bidra til å fremme livskvalitet slik at Marker blir en god og attraktiv bo- og 


oppvekstkommune. 


 Stimulere til et allsidig kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet,…. 


 ……styrke det frivillige kulturarbeidet, gjøre kulturtilbudene tilgjengelige for alle 


grupper, uavhengig av økonomisk evne, alder eller andre forutsetninger. 
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Miljø 
Marker kommune skal ved et sektorovergripende miljøvern arbeide for å bevare naturens 


mangfold, sørge for en fremtidsrettet bruk av natur- og kulturmiljøene og fremme 


befolkningens livskvalitet.  


Arealdisponeringen og tilgjengeligheten til vassdraget er viktig fremover, samt at 


vannkvaliteten må bedres.  En vil også tilrettelegge med leirplasser langs vassdraget og 


vedlikeholde stinettet i skogområdene. 


Haldenvassdraget har stor betydning for rekreasjon og friluftsliv. Miljøkvalitetene som 


Haldenvassdraget tilfører Marker i form av opplevelser og trivsel for innbyggere og 


turister er svært verdifulle. 


 


3.5.2 Kommunedelplan Ørje 2007-2019 
 


Momenter som er oppført i planen som har betydning for økt fysisk aktivitet 


 ferdsels- og grøntkorridorer mellom sentrum og boligområder utenfor sikres 


 i forhold til biologisk mangfold, rekreasjon og / eller estetikk bevares de 


naturpregede områdene  


 større vektlegging av universell utforming av nye bygg, uterom og ferdselsårer 


 


Planen har disse delmålene: 


 styrke sentrum i Ørje som en kjerne i tettstedet Ørje 


 sikre energisparende løsninger og tilstrebe miljøvennlige energikilder i alle nye 


bygg og anlegg 


 skape gode trafikale løsninger og forbedre eksisterende ferdselsårer 


 vektlegge universell utforming – tilgjengelighet for alle ved all utbygging og 


sentrumsutvikling 


 ta hensyn til eksisterende arkitektur, kulturmiljøer, bygninger og anlegg med 


lokalhistorisk verdi  


 skape og ivareta nye arenaer for utøvelse av kunst og kultur 


 ivareta grønnstruktur for lek, rekreasjon og opplevelser 


 ta hensyn til estetikk og biologisk mangfold 


 sikre Haldenvassdraget og strandsonen mot vassdraget 


 utvikle et sentrum med god tilgjengelighet for alle og større aktivitet og vitalitet 


 skape nye landskapsrom og byrom i sentrum av Ørje 


 fortetting i gamle sentrum, spesielt med boliger 


 tilrettelegge for attraktive arenaer der nærings-, kultur- og handelsliv kan utøves 


 


3.5.3 Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013 – 2017 
 


Folkehelsearbeid foregår i mange situasjoner og sammenhenger i alle avdelinger 


innen kommunen. Det utføres både gjennom daglig arbeid i kommunen og av 


frivillige lag og foreninger. Dette arbeidet kan både systematiseres og koordineres. 


Ved et formalisert samarbeid innad i kommunen, mellom kommunen og frivillige lag 


og foreninger og mellom kommuner kan man dra enda større nytte av felles erfaringer 
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og kompetanse. Det vil også gi muligheter for å utnytte tilskudds- og 


finansieringsmuligheter som folkehelseprogrammet gir både direkte og indirekte. 


 


Mål: 


 Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strategier og 


aktiviteter er med i planleggingen 


 Mobilisere nærmiljøet til innsats 


 Bygge opp kunnskap om folkehelsearbeid 


 Utarbeide metoder for å måle og dokumentere effekten av innsatsen 


 


Delmål: 


 Arbeide for tilrettelegging av fysisk aktivitet i hele kommunen 


 Arbeide for å utjevne sosiale forskjeller 


 Arbeide for at folkehelseperspektivet blir ivaretatt ved all kommunal 


planlegging 


 


3.5.4 Oppvekstplan barn og unge i Marker kommune 
 


Målsettinger for barn og ungdom i Marker kommune: 


 Marker skal være et mangfoldig og levende lokalsamfunn der barn og unge trives 


 Barn og unge i Marker skal ha gode muligheter til utvikling ut fra sitt eget 


potensial, uavhengig av foreldrenes økonomi, utdanning eller bakgrunn 


 Barn og unge i Marker skal kunne utvikle seg til selvstendige individer som tar 


ansvar for sine egne handlinger og deltar aktivt for å forme egen framtid 


 Alle foreldre i Marker prioriterer sine barn og legger til rette for deres utvikling 


3.6 Lokale mål for lag og foreninger 
 


Marker kommune har en rekke frivillige organisasjoner som gjør en stor innsats for 


kulturlivet i Marker. 


 


Marker idrettsråd er et samordningsorgan for idrettslagene i kommunen. Det velges av 


lagene selv for å samordne, prioritere, fremme og følge opp lagenes interesser, ønsker og 


behov overfor kommunen og koordinere virksomheten lagene imellom.  


Marker sang- og musikkråd har en tilsvarende funksjon på sitt område. 


Oversikten under viser at det er et bredt tilbud aktiviteter som lag og foreninger kan tilby 


innbyggerne i Marker kommune. De har behov for anlegg og lokaler til sine aktiviteter.  


 


Lag og foreninger i Marker: 


 


Idrett og friluft: 


Rødenes Skytterlag 


Ørje pistolklubb 


Marker jeger og fiskeforening 


Ørje Idrettslag 


Øymark Skytterlag 
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Rødenes Idrettslag 


Marker o-lag 


Øymark jeger- og fiskerforening 


Marker Sportsfiskerklubb 


KRIK 


Marker kjøre- og rideklubb 


Marker Sykkelklubb 


 


Sang og musikk: 


MarkCanto 


Slusebrass 


Jeriko Ungdomskor 


Ørje Barnegospel/HOPE 


 


Søndagsskoler: 


Stikle Søndagsskole 


Ørje Bedehus Søndagsskole 


  


Barnelag: 


Stikle Barneforening 


VIP, Filadelfia 


Stjernen Barneforening 


Onsdagsklubben 


Marker Speider 


Vestsiden Barneforening 


NONSTOP 


Småbarnstreffet Ørje Kirke 


Kristen Barneklubb 


 


Ungdomslag: 


Torsdagsklubben 


Rødenes 4H 


Stjerna 4H 


Aursmark BU 


Jeriko ungdomsklubb 


 


Diverse foreninger: 


Radio 5 avd. Marker 


Marker pensjonistforening 


Venneforeningen Tyndelsrudtunet 


Krogsundsfergens venneforening 


Jørnehaugens venner 


Venneforeningen D/S ”Engebret Soot” 


Marker fotoklubb 


Marker historielag 


Marker teaterselskap 
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Marker hundeklubb 


Basmo-komitéen 


Rødenes Bygdekvinnelag 


Øymark Bygdekvinnelag 


Øymark og Rødenes travselskap 


Rødenes sanitetsforening 


Grenseaksjonen for Afrika 


Haldenvassdragets Kanalmuseum, venneforeningen 


Lihammern Vel 


Marker Røde kors 


4 STATUS 


4.1 Om Marker kommune 
Marker er grensekommune og ligger nordøst i Østfold fylke. Den grenser til Aremark i 


syd, Rakkestad og Eidsberg i vest og til Aurskog-Høland og Rømskog i nord. 


Haldenvassdraget deler kommunen på langs, men E18 passerer Marker i øst-vest retning. 


Marker har Norges nest største grenseovergang. Kommunesenteret Ørje ligger i 


knutepunktet E18 og Haldenkanalen. 


4.1.1 Folketall 
Pr. 01.01.2013 var det 3 587 innbyggere i kommunen. Tabellen nedenfor viser 


befolkningsstrukturen i prosent for Marker kommune pr. 01.01.13. Det fremgår at Marker 


har en betydelig høyere andel eldre over 67 år enn landsgjennomsnittet.  


 


 Kommunen Fylket Landet 


Andel barn og unge 0-15 år          17,7 19.1 19,6 


Andel eldre 67 år og over            18,4 14,7 13,3 


 


4.1.2 Arealfordeling 
Marker kommune har et areal på i alt 413 km2.  Av dette er 74,3 % skog, 10,9 %. vann, 


9,9 % jordbruk og 4,9 % annet areal.  Dette gir store muligheter for et allsidig friluftsliv i 


Marker kommune. Turterrenget ligger rett utenfor stuedøra for de fleste innbyggere. Det 


er mange muligheter for både tilrettelagte aktiviteter og/eller aktiviteter på eget initiativ 


4.2 Idrettsanlegg 
Oversikt over anlegg i Marker ligger som vedlegg sammen med planen. 


4.2.1 Idrettsanlegg.no 
På nettadressen www.idrettsanlegg.no er alle anlegg som det er søkt spillemidler til 


registrert. I anleggsregisteret er anleggene delt inn i; klasser (nasjonalanlegg, ordinære 


idrettsanlegg og nærmiljøanlegg), kategorier (fotballanlegg, skianlegg, motorsportanlegg 


osv) og ulike anleggstyper (kunstgressbane, hoppbakke, go-cart osv).  



http://www.idrettsanlegg.no/
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Det er en forutsetning for at søkere kan motta stønad, at anlegget er oppført i registeret. 


Fra og med 2008 skal alle søknader med vedlegg leveres elektronisk på denne 


nettadressen. 


4.3 Kulturbygg 
 


I Marker kommune er det en rekke bygg som brukes til kulturformål. Det gjelder både 


offentlige og private bygg.  


 


Marker rådhus  


Rådhuset har lokaler som brukes til bl.a. kulturaktiviteter.  Det inneholder bl.a.: 


Samfunnssal, kommunestyresal, div. møterom og bibliotek. Kinoen har sitt tilhold her. 


Frivilligsentralen har sine lokaliteter i rådhuset. Ellers er det en del foreninger som har 


sine møter her.  


 


Marker skole 


Kulturskolen bruker klasserom til instrumentundervisning på ettermiddag. Gymsal leies 


ut til fysisk aktivitet på ettermiddag og kveld. Badet i ungdomsskolen er åpent for 


publikum et visst antall uker i året.  


 


Det er fri leie av lokaler i rådhuset og i skolene for følgende grupper: barne- og 


ungdomslag, sang- og musikkforeninger, teaterlaget og idrettslagene og 


pensjonistforeninger. Dessuten er det fri leie for bruk av skytebanen i rådhuset. 


 


Idrettshallen 


I idrettshallen er det flere lokaler som kan brukes til annet enn idrettsaktiviteter: loftet, ett 


møterom og resepsjonen. 


 


Ungdommens Kulturhus 


Huset ligger på Ørjetun og består av aktiviteter som, musikk/øvingsrom, konserter, 


scener, teaterrom, dansesal, klatrevegg innvendig og utvendig, kjøkken. Aktivitetsrom 


med PC’er, biljard etc. Et hus for og med ungdom. 


 


Klubbhus 


Klubbhusene i Marker idrettspark og til Marker Jeger- og fiskerforening kan brukes til 


møtevirksomhet.  


 


Grendehus 


Det er fire grendehus i Marker, én på hver side av de to sjøene; Rødenessjøen og 


Øymarksjøen. Søgård nedlagte skole er kommunal, mens grendehusene Otteid, Vestheim 


og Bondestua er andelslag. 


 


Ørje Brug 


Mesteparten av Ørje Brug er tatt i bruk til kulturformål.  Både Wanggården og 


Lundinstua brukes til møtevirksomhet og utstillinger. Brugshallen brukes til forskjellige 


typer arrangementer, mens museums utstillingen holder til i fabrikkhallen. I Galleriet og 


Tørka holdes det møter og kulturkvelder. I lagerhallen pågår restaurering av dampbåter. 
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Marker historielag bruker et par av uthusene til utstillingsformål. Det er 8 utleie 


leiligheter på området. Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum eier Ørje Brug.  


  


Leirsteder 


Det er to leirsteder i Marker. Begge tilhører kristelige organisasjoner. Sjøglimt tilhører 


Normisjon, Ytterbølsenteret tilhører Frikirken i Halden. 


 


Kirkene 


Kirkene blir brukt til konserter. Vi har 4 kirker i kommunen: Rødenes, Klund, Ørje og 


Øymark kirke. 


  


Bedehus 


Det fins en rekke bedehus o. l. som også blir brukt til kulturaktiviteter. Det er spesielt 


barneforeningene som har sine aktiviteter i bedehusene. Det er de enkelte menighetene 


som eier disse husene. 


 Stikle bedehus    


 Øymark misjonshus 


 Ørje bedehus 


 Filadelfia, Ørje 


 Klund bedehus 


 Ulfsby bedehus 


  


For å kunne motta statstilskudd må kulturhusene være åpne for all lovlig kultur- og 


organisasjonsvirksomhet. Det vil i praksis si at verken kirkene eller bedehusene vil kunne 


motta statstilskudd til kulturbygg. 


 
OVERSIKT OVER EKSISTERENDE KULTURBYGG 
 


Navn Eier byggeår Restaure


rt 


Bruksareal i m2 Sitteplasser 


uten/m.bor


d 


Rulle


stol- 


tilgj./ 
toalett 


Utleie/ 


bruk 


pr.år 


Spesielle 


kommentarer 


Marker rådhus Marker kommune 1978  Samfunnssal 


Kom.styresal 
Møterom I –II 


Ungdomssal 


Biblioteket 


400-240 


130- 75  
55-33 


115-67                                                                                                                        


ja/ja 


ja/ja 
ja/ja 


ja/ja 


  


Marker  skole Marker kommune 1969 1979 Gymsal               
”Kjeller’n”     


heimkunnskapsrom 
tekstil 


klasse/grupperom      


300/130 
150/100 


ja/nei 
nei 


Tils. ca. 
400 g. 


i 2000. 


 


Markerhallen Marker kommune 1996   - Storsalen  1000 m2 


Tribune 
Loftsrom 


Møterom 


Vestibyle 


1600-700 


350 
 


 


100 


ja/ja 


nei 
nei 


ja/ja 


ja/ja 


  


Ørjetun Marker kommune 1900  Ungdommens 


kulturhus 


Speiderhuset 
Kommandantbolige


n 


582 nei 


 


nei 
nei 


  


Klubbhus:  Marker idrettspark  Marker kommune 1983  Ca. 200  ja   


                    Søbybanen Marker Jeger/fiskerfor. 1980-t.  Ca. 100  nei   


Grendehus: Søgård nedl.skole Marker kommune 1890-95 1970 140   nei   


                    Otteid grendehus      nei   
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 Vestheim   grendehus A/L Vestheim 1988-89  310 m2 90-70 ja/ja 80 g.  


 Bondestua A/L Bondestua 1934 1996 370 m2 180 ja/ja 50 g.  


Ørje Brug 
 


 


Haldenvassdragets 
Kanalmuseum 


1897 1999/00 Brukshallen       m2 
Lundinstua 


Wanggården 


Galleriet 


180/100 
  40/30 


  30/30 


ja/ja 
ja/nei 


nei 


ja 


  


Leirsteder: Sjøglimt Normisjon     ja  90 overnatt-
ingsplasser 


                    Ytterbølsenteret Evang. Luth.Frikirke 1989  500 m2 140-60 ja/ja 25 


helger 


30 overnatt- 


 ingsplasser           


Kirkene:    Rødenes Rødenes Sokn 
v/menighetsrådet 


1200  160 m2 220 ja/nei 50  


                    Klund  Klund Sokn v/menighetsrådet 1888  140 m2 230 nei/ja 35  


 


                    Ørje  Ørje Sokn v/menighetsrådet 1931 1981 776 m2 350-100 ja/ja 210  


                    Øymark  Øymark Sokn 


v/menighetsrådet 


1879  390 m2 450-20 ja/ja 80  


Bedehus og lignende:         


Stikle bedehus Norsk Luth. Misjonss, 1971 1988 180 m2 120-80 ja/ja 130  


Øymark misjonshus Øymark Indremisj. 1958 2000 420 m2 120-120  ja/ja 80  


         


Ørje bedehus Ørje Misjonsmenighet  1889 1984 260 m2 130-90 ja/nei 80  


Filadelfia, Ørje Pinsemenigheten 1967 1983-84 543 m2 120-85/90 ja/nei 250  


Klund bedehus Klund Misjonsmenighet 1921 ca. 1985 310 m2 130-50 ja/ja 25  


Ulfsby bedehus Ulfsby Bedehusforening        


 


4.4 Friområder 
 


Sikrede friområder: 


En del områder er sikret gjennom kjøp eller avtaler slik at allmennheten har fått bedret 


tilgjengeligheten til vassdraget for bading, fiske eller utsetting av båter.  


Haldenvassdraget: Husborn, Tangen, deler av Krogstadtjernet, Lihammern, Tjuvholmen 


og Seterøya. Stora Le: Trolløya, Østre Otteid og Østre Bakken. Kolbjørnsviksjøen. 


 


Andre opparbeidede plasser: 


Foruten de sikrede plassene er det gjennom avtale tilrettelagt med søppelstativer og 


toaletter på følgende steder: 


Haldenvassdraget: Kirkebyøya, Fløvika, Sauelauga, Lagunen, Ysterudbråten, store Sand 


og Ytterbølsenteret. Store Le: Skrommelholmene. 


 


Vassdrag: 


Både Haldenvassdraget og Stora Le er attraktive friluftsområder der man kan bade, fiske, 


kjøre båt eller padle.  


 


Utsettingssteder for båter: 


Haldenvassdraget: Høvleritomta, Ysterudvika og en enkel rampe ved Husborn 


Store Le: Østre Otteid  


 


4.5 Aktiviteter 
 


Sommerløyper: 


 Fjellaområdet - ca. 70 km i Marker.   Ansvar: Marker O-lag. 
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 Rundt Myrseter:    Ansvar: Hærland IL: 


 Rundt ”Tavlene” (Herland-Basmo)  Ansvar: Marker Historielag 


 ”Prestvegen” – fra Opsal til Rømskog.  Ansvar: Østfold historielag 


 Flyktningeruter i Rødenes øst:  Ansvar: Rødenes IL / Marker 


Historielag 


 Gamle stier til Sverige, Rødenes øst  Ansvar: Grunneierlag/Marker 


Historielag 


 Otteidstien     Ansvar: Otteid grendehus 


 Blåstien til Linnekleppen   Ansvar: Det norske Skogselskap 


 ”Halsveien” (Årnes – Kjella)                         Ansvar: Marker Historielag/O-laget 


 Grensesømmen (Aremark – Rømskog) Ansvar: Turistforeningen 


 Over Kjölen     Ansvar: Over Kjölen AS 


 Fortrunden     Ansvar: Marker Historielag/O-laget 


 


Skiløyper: 


Vi har to lysløyper, en i nordøstre Rødenes og en ved Ørje. 


 Lysløype fra Korsmyra på Rødenesfjellet  Ansvar: Rødenes IL 


 Lysløype fra Ørjetun.                    Ansvar: Ørje IL 


 Skiløyper i Vest-Fjella            Ansvar: Marker O-lag 


 Kjølen sportssenter    Ansvar: Over Kjølen AS           


 


Tur/orienteringskart: 


 Turkart for Fjella.    Ansvar: Marker O-lag for Vestfjella. 


 Vestfjella o-kart (Lie – Sjøglimt)  Ansvar: Marker O-lag 


 Vindsknatten (øst for Linnekleppen)  Ansvar: Marker O-lag 


 Sydrunden o-kart, Rødenes vest             Ansvar: Flaggtreff O-lag 


 Nordrunden o-kart, Rødenes vest             Ansvar: Flaggtreff O-lag 


 Turkart Rødenes øst – Sverige  Ansvar: Grunneierlag/Marker 


historielag.  


 Nordre Mosebyneset    Ansvar: Marker O-lag 


 Grensen     Ansvar: Over Kölen AS 


 


Gåveier/løyper: 


 Lilleveien – Bommen – over Ørjeelven – til Ørje kursted 


 Bommen – broen – Liødegård – østsiden av Lihammern  (trenger opprustning) 


 Fortrunden om Nordre Fort ev. videre om Hesthaug og lysløypa tilbake til 


hovedveien og om Søndre Fort. 


 Kongeveien fra Østliveien og østover. 


 Helgetjernrunden.  


 Fra Høvleritomta til krysset Lilleveien - Storgata. 


 Tangen – Ørjebroen – det gamle badet og til Neset. 


 Kanalbrua til ”Den store stein” 
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Badeplasser: 


 Lihammeren. 


 Tangen 


 Tjuvholmen 


 Langnes 


 Husborn 


 Østre Otteid 


 


Skøytebane: 


 Tennisbanen på Moen sprøytes om vinteren. (privat initiativ) 


 


Lekeplasser/områder: 


 To lekeplasser i Lihammern, derav en med scansisløkke 


 Lekeplass i Torpåsen øst 


 Valhallområdet med hinderløype 


  Rundt Marker skole med scansisløkke og sandvolleyballbane 


 Området ved idrettshallen 


 Scansisløkke Helgetjern øst 


 Lekeplass Krogstadfeltet 


 Aktivitetsplass ved Marker rådhus 


 Skaterampe ved Marker idrettshall 


 Volleyballbane Gjøngerud 


 Fotballbane Gjøngerud 


 


Opplevelesestier – reiseliv: 


 Linnekleppen Natursti fra vei 105 (Strømfoss – Rakkestad) til Linnekleppen. 


Ansvar: Det norske skogselskap 


 Fortrunden Sti rundt Ørjefortene med utgangspunkt både ved E18 og ved  


Ørjetun. 


Ansvar: Kommunen og Det Norske Skogselskap                         


 Otteid  Sti i miljøet rundt Otteidkanalen. 3 løyper av ulik lengde. 


Ansvar: Otteid grendehus 


 Rødenes øst: Flyktningeruter/gamle veier til Sverige.  


Ansvar:  Rødenes IL, grunn-eiere og Marker historielag. 


 Prestveien Fra Opsal til Rømskog.  


Ansvar: Grunneierlagene/Historielaget. 


 ”Halsveien” Den gamle Haldensveien fra Årnes til Kjella ved grensen til  


Rakkestad. 


Ansvar: Marker historielag og Marker O-lag.  


 Vittenberg Sti fra Rødenes prestegård til Vittenbergåsen batteri.  


Ansvar: kommunen og Rødenes 4 H.  
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Andre tilrettelagte aktiviteter: 


Det arrangeres i dag forskjellige trimtilbud for voksne i Marker utenom den organiserte 


idretten.  


 Tjukkasgjengen Ansvar: Marker frivilligsentral 


 Trimgrupper   Ansvar: Fysioterapitjenesten i Marker kommune 


 Trimgruppe  Ansvar: Marker bo- og servicesenter  


 Old boys fotball   


5 VIRKEMIDLER 
Det er både juridiske og økonomiske virkemidler som er aktuelle i denne sammenhengen. 


Friluftsloven, Plan- og bygningsloven, Naturvernloven, Kulturminneloven, Viltloven, 


Vassdragsloven og Motorferdselsloven er lover som kan komme til anvendelse. De 


viktigste økonomiske virkemidlene er spillemidler, kommunale tilskudd og mva-komp. I 


tillegg kan det finnes noen midler til friluftsliv og tilrettelegging for allmennheten  


gjennom Miljødirektoratets naturforvaltningsmidler og gjennom jordbruksavtalen. 


5.1 Spillemidler 
De økonomiske forutsetningene for statens anleggspolitikk er knyttet opp mot 


spillemidler. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i 


”pengespilloven”. Overskuddet fra spillvirksomheten fordeles til idrettsformål, 


kulturformål og til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er 


tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè. 


Spillemidlene fordeles på disse anleggstypene: 


 Ordinære anlegg inkludert rehabilitering, der en kan søke om midler på inntil 


1/3 av godkjent kostnad der maksimalt tilskuddsbeløp er kr. 1000 000 hvis 


ikke annet gjelder. Nedre grense for godkjent kostnad er kr. 150 000. 


 Nærmiljøanlegg som er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert 


fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller 


oppholdsområder. Det gis støtte med inntil 50 % av godkjent kostnad som er 


begrenset oppad til kr. 600.000. Nedre godkjent ramme er kr 50.000. 


5.2 Kommunale tilskudd   
 


Ved opparbeidelse eller rehabilitering av kommunale anlegg avsettes midler på 


investeringsbudsjettet. For anlegg i regi av andre utbyggere bidrar ofte kommunen med 


tilskudd.  


 


I tillegg tildeles lag og foreninger årlig kulturmidler til drift. Tildelingskriteriene legger 


vekt på aktivitetsnivå og prioriterer barn og unge under 20 år.  Dessuten er det anledning 


å søke støtte til enkelt arrangementer og lederopplæring.   


5.3 Mva-komp 
Alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av 


kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak kan på grunnlag av 


anleggsregnskapet søkes om kompensasjon av merverdiavgift. Ordningen er rammestyrt 
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det blir tildelt midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget bevilger for det 


enkelte år. 


6 EVALUERING AV DELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSLIV I 
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURBYGG OG FYSISK AKTIVITET 
2010 – 2022 


 


I planen som ble vedtatt den 15.12.2009, er det oppført både et handlingsprogram og en 


uprioritert liste over langsiktige behov - idrett og friluftsliv og behovet for lokaler til 


spesielle formål. Under planperioden har det ved rullering av handlingsprogrammet 


kommet til flere anlegg enn de som opprinnelig var med i handlingsprogrammet når 


planen ble vedtatt.  Nedenfor følger oversikt over status for dette pr. 14. august 2013.  


 


 


Evaluering av kortsiktig handlingsprogram 
Anlegg/område  Status 


IDRETTSANLEGG:  
Reguleringsplan Gjøngerud Uløst 


Kunstgressbane Utført 2012 


Utstyrshus, Marker O-lag Utsatt 


Skrommelholmene sikres Uløst 


Marker Folkebad Uløst 


Div. vedlikehold Marker Idrettspark Noe utført 


Klubbhus Ørje I.L, v/kunstgressbanen Uløst 


Bueskytterbane Uløst 


Over Kjölen ski- 


anlegg: 


- rulleskiløype  


Uløst 


Skiløype fra Grensen til Ørje Uløst 


Klubbhus- oppgradering MJFF Uløst 


Trapp / skeetbane MJFF 


 


Uløst 


Elektroniske skyteskiver og uttreksvifter – 


skytebanen i Rådhuset 


Utført 2012 


Utvidelse av skiløype, Kjølen Sportcenter Utsatt 


NÆRMILJØANLEGG:  
Over Kjölen ski- 


anlegg: 


- hoppbakke 


- turstier 


Hoppbakke utført 


2011  


Tursti Mosebyneset Uløst, men fått 


midler 


Balløkke i Krokstadåsen Endrede planer 


Gapahuk i Fjella Uløst 


Lekeplass Lihammeren, Hammerveien En del utført  
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Lekeplass Torpåsen Bevilget noe 


kommunale 


midler 2013 


Lekeplass Helgetjern Bevilget noe 


kommunale 


midler 2013 


Balløkke Mosebyneset Uløst 


Utbedring av grunn av nedre del av lekeplass i 


Joneløkkveien 


delvis løst 


Lys i akebakken, Bommen Uløst 


Sti Ørje-Gjølsjøen Uløst 


Aktivitetsplass i Krokstadfeltet Uløst 


Aktivitetsplass, Rådhuset 


 


Løst 2013 


Skateanlegg 


 


Løst 2013 


Vedlikehold ballbinge Helgetjern 


 


Uløst 


Ballbinge Helgetjern, nytt kunstgress 


 


Uløst 


 


 


Evaluering av langsiktig handlingsprogram 2010 – 2022 


uprioritert liste 
Den langsiktige planen inneholder anlegg som det er behov for, men som ennå ikke er blitt 


vurdert i kommunens økonomiplan. 


 


Nr. STED BEHOV STATUS 14.08.13 
  1 Marker Idrettspark Diverse vedlikehold.: gressmatten, 


grusbanen, gjerder, løpebane, 


garderober og parkeringsplass 


Noe løst 


  2 Marker Idrettspark Tennisbanen flyttes hit Uløst 


  3 Over Kjölen Asfaltert lysløype for rulleski Uløst 


  4 Over Kjölen –Ørje IL Skiløype Uløst 


  5 Marker folkebad Garderobe funksjonshemmede Uløst 


  6 Gjøngerud Motorbane – reguleringsplan Uløst 


  7 Friområdene, Skromlene 


Knollsøyene/Kirkebyøya 


Kolbjørnsvik 


Sikre friområder Kolbjørnsvik er sikret 


  8 Mosebyneset S Lite løpskart Uløst 


  9 Sentrumskart Oppdatere o-kart for Ørje Under utarbeidelse 


10 Stort løpskart, Vestfjella Behov for oppgradering og 


digitalisering av o-kart 


Uløst 


11 Ørjeelva-Lihammeren Sti/løype Mangler vedlikehold 


12 Ørje Brug-Solstrand terr.  Sti/gangvei Mangler klopper 


13 Fjellstien-Torpkrysset Sti/gangvei Uløst 


14 Ørje syd-Gjølsjøen Sti til fugletårnet Uløst 


15 Solstrand terr.-Anonby Gang/sykkelsti langs Haldenveien Uløst 


16 Kilebu-Engerhagen Gang/sykkelsti langs Rødenesveien Uløst 


17 Langs Rødenessjøen syd Gangveien fra Ysterudvika til Neset. 


Mangler bro over elven 


Uløst 
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18 Tangen badeplass Tilrettelegging for funksjonshemmede Uløst 


19 Tippsletta Fiskeplass for funksjonshemmede Uløst 


20 Rødenes øst Sikre lett tilgjengelig badeplass Uløst 


21 Rødenes nord Utsettingsrampe for båter Uløst 


22 Øymark syd Utsettingsrampe for båter Uløst 


23 Krokstadtjernet Brygge og parkering Uløst 


24 Ørjeelva v/idrettsparken Brygge og parkering. Se sak 6. Uløst 


25 Eldre boligfelt Rydde/rehabilitere lekeplasser Bevilget noe midler i 2013 


26 Hallen/skolen? Klatre/buldrevegg.  Uløst. Det er bygget buldrevegg og 


klatrevegg på UKH 2013. 


27 Liødegården  Paintballbane.  Ikke aktuelt lengre 


28 Søndre fort Rappellering.  Ikke aktuelt lengre 


29 Broketjern Lavo Uløst 


30 Dammen ved bruket Mulighet for å gå over. Uløst 


31 Ørje stadion Kunstgressbane Løst 2012 


32 Pistolbane Rødser Opprusting av elektroniske skiver. 


Overbygget på standplassen 


Uløst, men elektroniske skiver i 


rådhuset 


33 Jørnehaugen Reguleringsplan motorsportanlegg Uaktuelt 


7 BEHOV 


7.1 Idrettsanlegg 
 


Marker kommune er relativt godt dekket når det gjelder idrettsanlegg. Marker Idrettspark 


og Over Kjölen AS er to flotte områder som en bør videreutvikle og satse på i forhold til 


oppretting av anlegg for flere aktiviteter. I tillegg må en følge opp de andre områdene i 


kommunen i forhold til opprustning og vedlikehold.  


 


1. Rehabilitering av Marker idrettspark 


Marker idrettspark og Krone stadion har gressbaner for fotballen. I tillegg fins det gress 


treningsfelt både på Krone og i Marker idrettspark. Marker Idrettspark har etter hvert 


kunnet tilby rimelig bra muligheter for de fleste friidrettsgrener. Det er over 20 år siden 


den ble anlagt, og løpebanen er ikke brukbar uten et nytt dekke. Noe vedlikehold er gjort 


på løpebanen i 2012. Toppdekket på grusbanen ble utbedret i 2004 og fikk lys i 2008. 


Etter at kunstgressbane ble anlagt på Ørje stadion i 2012 vil behovet for å bruke 


grusbanen bli langt mindre. I tillegg til det som er nevnt ovenfor bør følgende utbedres. 


 


Hele idrettsparken trenger en opprustning: 


 Parkeringsplass bør utbedres 


 Belysning på parkeringsplass samt på veien opp til hovedveien 


 Tribuner må gås over og vedlikeholdes.  


 Opprusting av garderobene 


 Generell rydding av trær/vegetasjon. 


 Dekke på løpebane må utbedres 


 


2. Nye tiltak Marker Idrettspark 


 Lys i akebakken 


 Utarbeide plan over aktivitetsanlegg for området. 
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 Tennisbane 


 Treningsfelt for Marker hundeklubb 


 Bueskytterbane 


 Rulleskiløype 


 


3. Ørje stadion 


Kunstgressbane er etablert på Ørje stadion og ble åpnet høsten 2012. Banen er uten 


undervarme og er betegnet som hovedanlegget i Marker. Det skal være et anlegg for 


uorganisert virksomhet, skolen og aktiviteter tilknyttet idrettslagene.  


 


Det må her etableres toalettforhold, pauserom og mulighet for kioskvirksomhet. 


 


4. Tennisbanen 


Her trengs et generelt vedlikehold på og rundt banen. Denne brukes også som skøytebane 


om vinteren. I forhold til vedlikeholdet av tennisbanen bør det ikke legges is på dekket. 


Tennisbanen bør av den grunn flyttes til Marker idrettspark.  


 


5. Skøytebane 


I dag finnes det skøytebane som driftes på dugnad. Det har kommet innspill om en 


kommunalt driftet skøytebane der en del av området har en ishockeybane med vant. 


 


6. Hoppbakker 


Det er anlagt hoppbakke på Over Kjølen. Det er ikke realistisk å tenke behov utover 


dette. 


 


7. Marker folkebad  


Marker folkebad trenger helrenovering, både ifht ventilasjon, varme, tilgjengelighet for 


alle. Det er ønskelig å gjenopprette tilbudet om varmbad og i den forbindelse må 


svømmeanlegget tilpasses dette. Marker folkebad er lite tilrettelagt for 


funksjonshemmede og dette kan løses ved å bygge et eget garderobeanlegg. 


 


8. Tangen badeplass – tilgjengelighet for funksjonshemmede 


Området bør gjøres mer tilgjengelig for funksjonshemmede, 


 


9. Lysløype ved Ørje 


Ørje IL har i dag samtaler med grunneier for å få fornyet kontrakten. Lysløypa er ei 


viktig og mye benyttet turløype i Ørjes nærmiljø. 


 


I forbindelse med vedlikehold og oppkjøring av lysløypa og skiløypene innover i ”Fjella” 


er det behov for en redskapsbod ved startområdet for løypene.  


 


10. Løypemaskin 


Det er behov for ny løypemaskin for oppkjøring av skiløyper i Marker. 


 


11. Over Kjölen 
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Töcksfors IF, Marker IL og Rødenes IL har sammen etablert et skianlegg på grensen med 


mulighet for produksjon av kunstsnø. Anlegget består av lysløyper, o-kart og en 


servicebygning med garderober og styrketreningsrom. I tillegg finnes rom for sekreteriat, 


møterom, pauserom og mulighet for kafeteriadrift. 


 


I tilknytning til anlegget er det i området rustet opp og etablert turstier. Det er etablert o-


kart for området.  


 


Nye tiltak: 


 Anlegge en skiløype mellom Over Kjölen og Ørje. 


 Videreutvikle turstier 


 Videreutvikle skiløypene 


 Rulleskiløype 


 


12. Motorsportbane   


Det er en motorbane på Gjøngerud som i dag disponeres av Eidsberg Motorsportklubb. 


Det er krav om utarbeidelse av reguleringsplan for område.  


 


13. Digitalisering av O-kart 
Det vil for framtiden være et behov for å få digitalisert O-kartene. 


 


14. Hestesport 


Det er et aktivt miljø hestesportmiljø i Marker. Det arbeides med en flerbrukssti. På 


lengre sikt er det ønske om tilgang til et ridehus. 


 


15. Andre aktivitetstilbud 


I henhold til folkehelsearbeidet og viktigheten av aktivitet for alle er følgende innspill 


kommet: 


 Aktiv på dagtid; Østfold Idrettskrets, et godt tilbud som bør brukes mer. 


 Oppfordre arbeidsgivere til å tilrettelegge for fysisk aktivitet for sine ansatte. 


 Behov for benker ved stier 


 Bocciabane 


 


Følgende innspill har kommet ifht trafikksikkerhet: 


Gang- og sykkelsti: 


 Solstrand Terrasse – Anonby 


 Kilebu - Engerhagen 


 


7.2 Nærmiljøanlegg 
Det fins en rekke mer eller mindre enkeltstående stier/gangveier i/ved Ørje, men det er 


behov for å få til et bedre sammenhengende gangveisystem mellom de forskjellige 


boligområdene og også ut til friområdene.  Flere bør tilrettelegges som gang/sykkelveier 


der også barnevogner og rullestolbrukere kan komme frem. Det er ønske om å brøyte 


deler av Helgetjernrunden. 


 







31 


 


Leke- aktivitetsområder 


Helgetjern, Krogstadfeltet og i Ørje sentrum er det lekeområder for barn. I de andre 


boligområdene trengs det en opprustning av lekeplassene.  


Det er bygget ballbinger ved Helgetjern, i Lihammeren og ved skolen. Det er ønsker om 


en ballbinge for Krogstadfeltet og Åstoppen samt to i Mosebyneset. En er av den 


oppfatning at etablering av flere ballbinger ikke bør skje. Opparbeidelse av gode 


grusbaner med mål bør prioriteres, da de områdene kan benyttes til allsidig aktivitet og 


ikke begrenses til innenfor ballveggene.  


Leke- og aktivitetsområder i boligfeltene tilrettelegges for barn opp til 10 år. Eldre barn 


og ungdom søker til Ørje sentrum. Tilrettelegging for dem gjøres der. 


 


Vannveien 


I forbindelse med omleggingen av E 18 vest for slusene, har Vegvesenet anlagt fortau fra 


slusene og til Ysterudvika. Denne veien fortsetter over Kanalbrua og Tangen 


friluftsområde. Det er ønskelig å fortsette videre over elven til stien på østsiden som 


fortsetter mot Neset og langs lokalveien videre. Her mangler en gangbro over Ørjeelven 


slik at vi får en sammenhengende spaservei langs sydenden av Rødenessjøen.  Her trengs 


også lys.  


7.3 Kulturbygg 
En har mottatt innspill når det gjelder kulturbygg:  


 


 Marker Sportsfiskerklubb søker om kjøp ev. leie av klubbhus til klubben. Dette er 


ført opp under uprioritert liste over behov.  


 Vestheim grendehus: synliggjøring av Vestheims utviklingsplaner. Opparbeiding 


og vedlikehold av utearealet. 


 Søgård skole: utskifting av vindskier, maling av vinduer og panel utvendig 


 Ungdommens Kulturhus: nytt tak, nye vinduer og utvendig vedlikehold av 


bygningen. 


 


7.4 Friluftlivsanlegg 
Det er godt dekket med stier/løyper i Fjellaområdet og med stier i Rødenes øst.  I Øymark 


øst er det få oppmerkede stier. Det er det planer om å gjøre noe med.  


 


Bedre tilrettelagte utsettingsramper for småbåter børe etableres, samt parkeringsplasser til 


utfartsområder i skogområdene. Fiskeplasser for funksjonshemmede. 


 


Opparbeide flere leirsteder i Fjella og langs vassdragene, samt bedre tilrettelegging i 


nærmiljøet for det enkle friluftsliv. Videreutvikle kanaltjenesten i vassdragene. 
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8 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURBYGG OG FYSISK AKTIVITET 
2014 - 2026 


 
Kommunedelplanen fokuserer på å utvikle Marker til en god bokommune som bl.a. 


prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Å tilrettelegge for et aktivt kulturliv er helt sentralt i 


denne sammenhengen. Det forutsetter bygg og anlegg der dette kulturlivet kan utfolde 


seg. 


    


Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike brukergrupper skal få en 


oversikt over behovene for anlegg og områder for fysisk aktivitet og for kulturbygg. Det 


er disse behovene for fremtidig utbygging som skal prioriteres og danne grunnlaget for 


bevilgninger og arealplanlegging de kommende år.  I tillegg er formålet med planen at 


den skal motivere til et samarbeid om utarbeidelse av en mer helhetlig politikk for fysisk 


aktivitet i kommunen. 


 


Visjon for fysisk aktivitet: 


 Mulighet for fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle 


 Bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen 


 


Hovedmål: 


 fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant Markers innbyggere. 


 tilrettelegge både for friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett, 


med særlig vekt på tiltak som kommer store grupper til gode og med spesiell vekt 


på barn og unge, eldre og funksjonshemmede, samt inkludering og integrering av 


andre kulturer. 


 at flest mulig skal få tilgang til gangveier, turstier og friluftsområder i sitt 


nærmiljø, samtidig som en tar vare på og videreutvikler mulighetene for å oppleve 


vassdraget og skogområdene. 


 planlegge slik at både befolkningen i Marker og tilreisende kan få natur- og 


kulturopplevelser i forbindelse med friluftsaktiviteter. 


 at tiltak og tilrettelegging tar hensyn til kultur- og naturmiljøet og naturens 


variasjons-rikdom, og at det stilles krav om en estetisk, miljømessig og universell 


god utforming av bygg og anlegg. 


 


Visjon for utbygging av kulturbygg: 


 Utbyggingen skal fremme et allsidig og kvalitativt kulturliv hvor alle skal ha 


mulighet for aktivitet. 


 


Målsetting for kulturbygg: 


 nybygg eller rehabilitering av eldre bygg til kulturformål skal dekke behovet for 


flest mulig av Markers innbygger 


 arbeide for fysisk tilrettelegging for funksjonshemmede 


 sørge for en best mulig utnyttelse av eksisterende og ev. kommende kulturbygg 


og anlegg 







33 


 


 samarbeide med lag og foreninger som eier private anlegg slik at man kan få en 


best mulig utnytting også her  


 det skal legges vekt på tilpasning til omgivelsene og lokal byggeskikk og den 


estetiske og universelle utformingen av byggene 


9 HANDLINGSPROGRAM  
Kommunedelplanen skal inneholde en prioritert liste for utbygging av anlegg og områder 


som planlegges igangsatt eller fullført i planperioden. Handlingsprogrammet revideres og 


rulleres hvert år med vedtak i kommunestyret slik at prioriteringsrekkefølgen kan endres ut 


fra framdriften på de enkelte anlegg og ved eventuelle endrede forutsetninger. 


  


Gjennomføring av tiltak som krever kommunale midler er satt opp i 


handlingsprogrammet med forbehold om at de prioriteres i kommunens økonomi- og 


handlingsplan og budsjett.  


Tiltakene i handlingsprogrammet foreslås med forbehold om at nødvendige 


reguleringsplaner godkjennes og tillatelser innhentes.  


 


På bakgrunn av behov for tiltak, anlegg, områder, målsettinger og prioriteringer er det 


satt opp prioritert handlingsprogram for kulturbygg og for utbygging og tilrettelegging av 


anlegg og områder for fysisk aktivitet for perioden 2014 - 2017.   
 


9.1 Kortsiktig Handlingsprogram 2014 – 2017 
 


Ordinære anlegg og friluftsanlegg 


 
Prioriterte tiltak Ansvarlige Kostnader 


i 1.000 kr. 


Driftsut


gifter 


Anleggsstart-Finansiering (1000 kr.) 


Totalt 2014 2015 2016 2017 


K SP PR K SP PR    


         


Reguleringsplan 


Gjøngerud 


Eidsberg 


Motor-


sportklubb 


100    100   100    


Utarbeide plan 


over Marker 


Idrettspark 


Marker 


kommune 


100  100   100      


Treningsfelt Marker 


Hundeklubb 


x    x   x    


Marker Folkebad Marker 


kommune 


x  x x     x   


Lysløype Ørjetun 


 


Ørje I.L x   x x    x   


Div. vedlikehold 


Marker Idrettspark 


Marker 


kommune 


1 500  334 166     400 300 300 


Løypemaskin 


 


Marker O-lag x    x    x   


Utstyrshus 


 


Marker O-lag 80    80    80   


Skrommelholmene Marker x  x      x   
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sikres kommune 


Tennisbane 


 


Ørje I.L x  x x x     x  


Klubbhus stadion 


  


Ørje I.L 1500   500 1000     1500  


Bueskytterbane 


 


Ørje IL x   x x     x  


Over Kjölen ski- 


anlegg: 


- rulleskiløype 


-videreutvikle 


skiløypene  


Over Kjölen 


AS 


 


 


x 


   


 


x 


 


 


x 


 


 


 


     


 


x 


Skiløype fra 


Grensen til Ørje 


Over Kjölen 


og Ørje IL 


x   x x      x 


x  Ikke kostnadsberegnet 


 
Finansieringskilder:  K   = kommunen 


   SP = spillemidler 


   PR = private midler   1=1000kr 


 


 


Kortsiktig Handlingsprogram 2014-2017.  


Nærmiljøanlegg  
 
Prioriterte tiltak Ansvarlige Kostnader 


i 1.000 kr. 


Drifts


utgifte


r 


Anleggsstart-Finansiering (1000 kr.) 


Totalt 2014 2015 2016 2017 


K SP PR K SP PR    


         


Over Kjölen ski- 


anlegg: 


- turstier 


Over Kjölen  


 


  25 


   


 


 


 


 


  25 


  


 


 


 


 


  25 


   


Aktivitetsplass 


rådhuset 


Marker 


kommune 


374  267 107  267 107     


Balløkke i 


Krokstadfeltet 


Marker 


kommune  


453      2 50 200 203 50 200 203    


Tangen friområde 


Vedlikehold scene 


og dansegulv 


Marker 


kommune 


20  20   20      


Gapahuk i Fjella Marker 


kommune 


150  150      50 50 50 


Lekeplass 


Lihammeren, 


Hammerveien 


Marker 


kommune 


90   70   20    90   


Lekeplass Torpåsen Marker 


kommune 


100  50  50    100   


Lekeplass 


Helgetjern 


Marker 


kommune 


80  40  40    80   


Krakker ved stier Marker 


kommune 


20  20   20      


Utbedring av grunn 


av nedre del av 


lekeplass i 


Marker 


kommune 


x  x      x   
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Joneløkkveien 


Lys i akebakken Marker 


kommune 


x  x      x   


Tangen badeplass, 


tilgjengelighet for 


funksjonshemmede 


Marker 


kommune 


x           


Skøytebane Marker 


kommune 


x  x x      x  


Sti Ørje-Gjølsjøen Marker 


kommune 


x  x       x  


x  Ikke kostnadsberegnet. 


 


9.2 Langsiktig Handlingsprogram 2014 – 2026 
 


LANGSIKTIG PLAN 2014 – 2026 UPRIORITERT LISTE 


Den langsiktige planen inneholder anlegg som det er behov for, men som ennå ikke er blitt 


vurdert i kommunens økonomiplan. 


 
Nr. 


STED BEHOV 
  1 Marker Idrettspark Lys i akebakken 


  2 Marker Idrettspark Diverse vedlikehold.: gressmatten, grusbanen, 


gjerder, løpebane, garderober og parkeringsplass, 


belysning, tribuner, rydding vegetasjon,  


  3 Marker Idrettspark Bueskytterbane 


  4 Marker Idrettspark Tennisbanen flyttes hit 


  5 Over Kjölen/Marker 


idrettspark 


Asfaltert lysløype for rulleski 


  6 Over Kjölen – Ørje IL Skiløype 


  7 Marker folkebad Garderobe funksjonshemmede, ventilasjonsanlegg og 


garderober og dusjanlegg 


  8 Gjøngerud Motorbane – reguleringsplan 


  9 Friområdene, Skromlene 


Knollsøyene/Kirkebyøya 


Sikre friområder 


10 Mosebyneset S Lite løpskart 


11 Sentrumskart Oppdatere o-kart for Ørje 


12 Stort løpskart, Vestfjella Behov for oppgradering og digitalisering av o-kart 


13 Ørjeelva- Lihammeren Sti/løype 


14 Ørje Brug-Solstrand terr.  Sti/gangvei 


15 Fjellstien-Torpkrysset Sti/gangvei 


16 Ørje syd-Gjølsjøen Sti til fugletårnet 


17 Solstrand terr.-Anonby Gang/sykkelsti langs Haldenveien 


18 Kilebu-Engerhagen Gang/sykkelsti langs Rødenesveien 


19 Hestesport Ridehus og flerbrukssti 


20 Langs Rødenessjøen syd Gangveien fra Ysterudvika til Neset. Mangler bro 


over elven 


21 Tangen badeplass Tilrettelegging for funksjonshemmede 


22 Tippsletta Fiskeplass for funksjonshemmede 


23 Rødenes øst Sikre lett tilgjengelig badeplass 


24 Rødenes nord Utsettingsrampe for båter 


25 Øymark syd Utsettingsrampe for båter 
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26 Krokstadtjernet Brygge og parkering 


27 Ørjeelva v/idrettsparken Brygge og parkering 


28 Eldre boligfelt Rydde/rehabilitere lekeplasser 


29 Broketjern Lavo 


30 Dammen ved bruket Mulighet for å gå over. 


31 Pistolbane Rødser Opprusting av elektroniske skiver. Overbygget på 


standplassen 


32 Marker Sportsfiskerklubb Klubbhus 


 


9.3 Øvrige tiltak for fysisk aktivitet 2014 - 2026 
 


 Aktiv på dagtid; Østfold Idrettskrets, et godt tilbud som bør brukes mer. 


 Oppfordre arbeidsgivere til å tilrettelegge for fysisk aktivitet for sine ansatte. 


 Bocciabane. 


 Bruk av aktivitetselever i friminutt/ storefri. 


 “Petter Puls” hopp for hjertet. 


 Samarbeid med idrettslag/foreninger til aktivitetsdager. 


 Videreføre prosjektet vedr. turforslag i Ørje sentrum. 


 


10 DRIFT- OG VEDLIKEHOLD 
 


Et bra vedlikehold av anlegg av alle typer vil gi alle en positiv opplevelse, for brukere og 


allmennheten. 


Drift og vedlikehold av idrettsanlegg og lekeområder har blitt forsømt i de siste årene. 


Det trengs derfor en opprustning av de fleste anleggene og områdene.  


 


Marker Folkebad har behov for helrenovering, både ifht ventilasjon, varme og 


tilgjengelighet for funksjonshemmede. Vinduer skiftes høsten 2013. Det er ønsket om å 


gjenopprette tilbudet for varmbad.  


 


 I Marker Idrettspark gjelder dette gressmatten, grusbanen, gjerder, løpebane, tribune, 


garderober og området rundt.   


 


Kunstgressbanen krever betydelig innsats i drift og vedlikehold. Det er inngått en avtale 


mellom kommunen og idrettslagene ifht daglig bruk og vedlikehold. De store 


vedlikeholdsutgiftene, som f.eks. utskifting av gressmatte, er kommunens ansvar. 


Levetiden for gressmatta er ca.10 - 15 år. Det er ofte snakk om delvis utskiftinger for 


eksempel foran målene. Opplysninger vedrørende vedlikehold spriker, men det bør være 


mulig å ha et tilfredsstillende vedlikehold i året for kr. 200- 300 000 pluss avskrivninger.  


Grusbanen i Marker Idrettspark brøytes ikke på vinterstid når kunstgressbanen kan 


brukes. 


    


Kommunen har ansvar for drift av Idrettshallen og lysløypa fra Marker Idrettspark til 


Ørjetun. 
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Kommunen står for drift og vedlikehold av Rådhuset og skolene, som leies ut gratis til 


barn- og ungdomsforeninger og til pensjonister. Når det gjelder private bygg og anlegg, 


er det eierne selv som står for drift og vedlikehold.  


 


Kommunen opparbeider lekeplassene i boligområdene, men når det gjelder vedlikehold 


er dette forsømt. Balløkkene vil kreve utskifting av kunstgressmattene hvert 10-15 år. 


Dette vil beløpe seg til ca. kr. 50 000,- pr. binge.  I tillegg krever de årlig vedlikehold av 


gressmatta og utskifting av planker. Dette er forsømt og medfører redusering av 


ballbingenes levetid og at de ikke ser attraktive ut. Når det gjelder balløkka i 


Lihammeren, vil Lihammeren Vel stå ansvarlig for vedlikehold av denne. 


 


Friluftsområdene drives i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold, Marker 


kommune og Haldenvassdragets Kanalselskap. På friluftsområdene Husborn og Østre 


Otteid utøves det meste av drift og vedlikehold av de som ligger i campingvogn på 


stedene. 


 


Kommunen har inngått avtaler noen avtaler med lag og foreninger vedrørende drift og 


vedlikehold av anlegg og områder, dette bør utvides. Hadde det ikke vært for 


dugnadsinnsatsen hadde anleggene og områdene for idrett, friluftsliv og lek vært ennå 


dårligere. Det kan i dag være en utfordring for lag og foreninger å få besatt styreverv. 


Folk kvier seg for å påta seg ansvar i lagene fordi det medfører betydelig dugnadsinnsats 


til drift og vedlikehold og det blir mindre tid til å utøve aktivitetene i lagene.  


 


I planprosessen har det kommet inn forslag til drift- og vedlikehold: 


Vedlikehold av anlegg som er svært lite brukt, eller ikke brukes i det hele tatt, skal ikke 


prioriteres fra kommunens side. 


 


 


 


Kart over anleggene kommer senere. 


 


 


 


 





