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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024  

OFFENTLIGGJØRING 

 

 

Kommunedirektørens forslag: 

I medhold av plan - og bygningsloven § 10 - 1 offentliggjøres forslag til kommunal 

planstrategi for Våler kommune 2020 – 2024. Offentliggjøringen skal være minst 30 dager før 

behandling i kommunestyret. Kommunestyrets behandling vil skje 15.10.2020. 

 

 

 

Faktiske opplysninger 

I tråd med plan- og bygningsloven (pbl) § 10-1 samt planutvalgets vedtak i sak 8/20, har det 

blitt utarbeidet forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024. Planstrategien inneholder en 

oversikt over Våler- samfunnet innenfor utvalgte temaer og en vurdering av alle kommunens 

planer. Planstrategien har blitt utarbeidet etter bred, administrativ medvirkning. Overordnede 

føringer, politiske vedtak og bestillinger er hensyntatt. 

Forslag til planstrategi gjøres nå offentlig i minimum 30 dager før kommunestyrets 

sluttbehandling 15.10.2020. 

 

Planstrategien er laget etter bred medvirkning i egen organisasjon. I tråd med kravene i pbl 

har planstrategien også blitt diskutert med nabokommuner, samt i regionalt planforum med 

statlige og regionale myndigheter. Dokumentet inneholder vurderinger av følgende utvalgte 

tema: 

 Befolknings- og boligutvikling 

 Klima 

 Sentrum og nærmiljø 

 Friluftsliv 

 Folkehelse 

 Barnevern 

 Barnehager og skoler 

 Kulturtilbud 

 Integrering 

 

Planutvalgets behandling: 

Planutvalget hadde utkast til planstrategi til behandling 3. juni. Der ble det fattet følgende 

vedtak: 

Videre arbeid med kommunal planstrategi 2020 – 2024 gjøres etter følgende, reviderte 

framdriftsplan:  



 

 

Medvirkningsmøte: gjennomføres medio juni 2020  

Samordning med nabokommuner: gjennomføres medio juni 2020  

Regionalt planmøte: gjennomføres medio juni 2020  

PLU - offentliggjøring: 9. september 2020  

KST - vedtak: 15.oktober 2020. 

 

Administrasjonen bes utarbeide vurdering av følgende planer:  

-Sentrumsplan  

-Utarbeide plan for samarbeid om utvikling av våre tre nærmiljøer  

-Friluftsplan  

-Kulturplan 

 

 

Vurderinger 

Planstrategien viser at kommunen har flere utfordringer innenfor de utvalgte temaene og at 

behovet for systematisk planlegging er til stede. Kommunen har imidlertid allerede en stor 

planportefølje, og med en liten organisasjon kan det være utfordrende å gjennomføre alt 

planarbeidet. På grunn av dette har det blitt sett grundig på mulighetene for å slå sammen 

planer, eller å skyve noe planarbeid ut i tid.  

 

Regional planstrategi: 

Viken fylkeskommune sendte ut høringsforslag til regional planstrategi 2020 – 2024, «Veien 

til et bærekraftig Viken» i slutten av juni med høringsfrist 25. september 2020. Forslaget er 

bygget opp etter FNs 17 bærekraftsmål og beskriver hvordan fylket skal jobbe for å møte 

disse på en god måte og altså danne vei mot et bærekraftig Viken. Høringsutkastet kom for 

sent til at kommunen fikk bygget opp egen planstrategi over samme lest. Kommunens 

planstrategi har likevel blitt oppdatert til å inneholde vurderinger rundt FNs 17 bærekraftsmål. 

I tillegg fremmes egen, prinsipiell sak der det foreslås at bærekraftsmålene skal legges til 

grunn i alt arbeid med planer og prosjekter. 

 

Innbyggermedvirkning: 

Det ble gjennomført medvirkningsmøte for innbyggere i form av «drop-in» på frivilligsentralen 

den 22. juni. Til stede var planutvalgets leder og plansjef. Det kom ikke innspill av betydning 

for arbeidet med planstrategien, men det ble etterspurt hvordan kommunen kan gjennomføre 

alle sine planer. 

 

Dialog med nabokommuner: 

Planstrategiens innhold har blitt diskutert med våre nabokommuner i Mosseregionen. Behovet 

for eventuelle felles planer har foreløpig ikke blitt tatt opp til konkret vurdering, men man ser 

at det kan være behov for en felles tilnærming gjeldende vern og bruk av Vansjø. Dette vil bli 

drøftet i kommende møter i regionrådet, men altså ikke i tide til å legges inn i planstrategien.  

 

Regionalt planforum: 

Utkast til planstrategi ble drøftet i regionalt planforum 23.06.20. Til stede i møtet var 

Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Mattilsynet og Statens vegvesen. Referat fra møtet ligger 

som vedlegg 3. Innspill fra møtet er i all hovedsak hensyntatt og utkastet til planstrategi ble 

oppdatert etter møtet. 

Innspill fra Forum for Natur og Friluftsliv (FNF): 



 

 

Kommunen har mottatt innspill til planstrategien fra FNF med konkrete forslag til kommunens 

planarbeid. Det foreslås å inkludere friluftsliv i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 

samt oppfordring til å inkludere temaene ny kartlegging av arter og naturtyper, og en oversikt 

og handlingsplan for fremmede invasive arter i naturmangfoldplanen. Innspillene vil bli vurdert 

i de nevnte planene. 

 

Bestillinger fra planutvalget: 

Kommunedirektøren har tatt en grundig gjennomgang av de fire bestillingene. Etter 

vurderinger av blant annet behov, økonomi og kapasitet, er det konkludert med at det foreslås 

å utarbeide en sentrumsplan, men at de andre bestillingene implementeres i annet planarbeid. 

 

Konklusjon: 

Foreliggende planstrategi møter kommunens utfordringer og svarer også ut forventninger til å 

implementere FNs bærekraftsmål i den kommunale planleggingen. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 

2. Tabell planer 

3. Referat regionalt planforum 

4. Innspill Forum for Natur og Friluftsliv 

 

 

 


