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Rådmannens forslag 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13, legges planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel 2018 – 2030 til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Det varsles samtidig om 

oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.01.2018 sak 6/18 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13, legges planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel 2018 – 2030 til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Det varsles samtidig om 

oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 

 

 

Utredning: 

 

Faktiske opplysninger 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar 

stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet. Planen legger 

føringer for kommunens 4-årige handlingsplan og budsjett. Planprogrammet legger rammer for 

det videre planarbeidet og er samtidig en mulighet for berørte parter til tidlig å komme med 

uttalelser. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen, 

medvirkning og behov for utredninger. 

Eksisterende kommuneplan er fra 2011. Den planen ble utarbeidet i samarbeid med de andre 

kommunene i Mosseregionen og samfunnsdelen er felles for de fire kommunene. I kommunens 

planstrategi 2016 - 2019 står følgende:  

«Etter noen år med kommuneplanen ser vi nå at denne har gitt et svært godt grunnlag 

for kommunens utvikling. Like fullt har det vist seg noen områder der det er behov for 

forbedring/ endring. Samfunnsdelen er omfattende og har definert flere gode mål og 

strategier, men erfaringen viser likevel at disse er for lite konkrete til å være hensiktsmessig 

for innarbeiding i kommunens handlingsprogram. Det er derfor ønskelig med en samfunnsdel 

som har færre og tydeligere målsettinger.» 

Ambisjonen for kommuneplan 2018 – 2030 er en plan som er mer spesifikt rettet mot 

utviklingen i Våler kommune, med færre og tydeligere målsettinger og som tar opp i seg 
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eksisterende, interne planer. Det er også en ambisjon å synliggjøre kommunens nye visjon i 

planen. 

Planprogrammet sier at kommuneplanen vil ha et særskilt fokus på på næringsutvikling og 

arbeidsplasser, Smart Kommune, tilgjengelighet, integrering, sentrumsutvikling, folkehelse, 

samhandling, klimatilpasning og innovasjon, kompetanse og digitalisering. Fokusområdene vil 

være gjenkjennbare i temaene for hovedområdene. 

Strategiske dokument som handlingsprogram 2018 – 2021 og digitaliseringsstrategi 2018 + vil 

legges til grunn i planen. Flere av kommunens andre sentrale planer vil bli forsøkt løftet inn i 

samfunnsplanen. 

 

Prosess og medvirkning 

Planprogrammet viser tenkt framdrift av planarbeidet, med forventet vedtak desember 2018. 

 

Vi vil involvere organisasjoner, næringsliv, barn og unge og eldre i planprosessen. Vi ser for 

oss tema- baserte møter, der vi får drøftet konkrete muligheter og ta imot innspill. Vi vil også 

vurdere å benytte oss av digital dialog via verktøyet Pathfinder. 

 

I arbeidet med planprogrammet har det vært jobbet i arbeidsgrupper innenfor de fire 

hovedområdene. Gruppene har vært bredt sammensatt og det vil jobbes videre på samme måte 

med selve planen og også tas inn eksterne ressurser innen folkehelse, næringsutvikling og 

klima/ miljø. 

 

Utredninger 

Det vil bli utarbeidet statistikker og prognoser på aldersdelt befolkningsutvikling. Kommunen 

sitter ellers på mye kunnskap og statistikker/ prognoser som vil bli løftet inn i planen. 

 

Vurderinger 

Planprogrammet legger opp til en videreføring av eksisterende kommuneplans hovedområder; 

Levekår og folkehelse, Verdiskaping og kompetanse, Klima, miljø og energi samt arealstrategi. 

Det legges videre opp til rullering av noen av bestemmelsene. 

 

Levekår og folkehelse 

Det vil fokuseres på tverrfaglige og digitale tjenester, der mestring og brukermedvirkning vil 

bli vektlagt. 

Gjennom tverrsektorielt samarbeid vil kommuneplanen fokusere på faktorer som utdanning, 

helse, bosted, økonomi, integrering, barnefattigdom og drop-outs for å forebygge sosiale 

ulikheter. 

Det vil fokuseres på hele livsløpet i et større perspektiv der tiltaksapparatet kan designes mot 

kritiske livsfaser. 

Aktivitet og deltakelse er viktig for god helse, og kommuneplanen vil fokusere på dette. 

 

Verdiskaping og kompetanse 

Det er ønskelig å skape nye arbeidsplasser og mer aktivitet i kommunen. Kommuneplanen vil 

fokusere særskilt på lokale ressurser i utvidet forstand for å oppnå dette. 
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For å kunne møte framtidas samfunn, vil det fokuseres på utvikling, læring og 

kunnskapsdeling. Samarbeid med skole-, utdannings- og forskningsmiljø vil være viktige 

moment. 

For å oppnå verdiskaping vil det jobbes for å gjøre kommunen mer attraktiv både for 

innbyggere og næringsdrivende. 

En forutsetning for tilgjengelighet og utvikling i utvidet forstand er høyhastighet 

internett/bredbånd i hele kommunen. 

For å lykkes med verdiskapning og kompetanseutvikling vil vi søke aktivt samspill med 

interessenter innad i kommunen, utad med omkringliggende kommuner, i regionalt samspill og 

eventuelt i større koalisjoner, alt etter behov og ønsket effekt. 

Klima, miljø og energi 

Kommuneplanen vil fokusere på at Våler skal være rustet til å møte klimaendringer. 

Ved å se på stasjonær og mobil energibruk, transportløsninger, innkjøp, håndtering av avfall og 

klimavennlige oppvarmingskilder, vil det jobbes for reduserte klimagassutslipp. Kommunen 

skal aktivt søke og implementere nye, teknologiske løsninger gjennom arbeidet med Smart-

kommune. Sikring av  gode produksjonsarealer og biologisk viktige områder og å tilrettelegge 

for friluftsliv, opplevelse og folkehelse blir viktige moment i planen.  

 

Arealstrategi 

Utbyggingsområdene i gjeldende kommuneplan samsvarer i stor grad med de langsiktige 

grensene som ble angitt i fylkesplan for Østfold fra 2009. Ved rullering av fylkesplanen blir 

grensene justert til å samsvare med virkeligheten.  

I vedtaket av kommunal planstrategi, sies det at behovet for rullering av arealdelen vil vurderes 

etter samfunnsdelen. I arbeidet med samfunnsdelen vil statistikker og prognoser for 

befolkningsutvikling og boligbygging legges til grunn for denne vurderingen. 

I planstrategien ble det videre sagt at det ville gjøres en rullering av arealdelen, begrenset til 

næringsområdet ved Våler næringspark. I forbindelse med vurderingen og arbeidet med store 

datasenter til kommunen, vil dette avventes.  

 

Bestemmelser 

Flere av bestemmelsene i dagens kommuneplan er upresise og åpner opp for fortolkning som 

kan være i strid med de hensyn bestemmelsene er ment til å ivareta. Særlig gjelder dette 

bestemmelser knyttet til områder som er avsatt til landbruk, natur og fritids- formål (LNF) 

etter plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5. De vil bli utarbeidet nye bestemmelser knyttet til 

grendene (spredt boligbebyggelse i LNF, jfr. pbl. § 11-7 nr. 5 b, jfr. § 11.11). Bestemmelser 

knyttet til byggegrense mot sjø og vassdrag, jfr. pbl. § 11-9, nr. 5 skal også revideres. 

Videre vil vi konkretisere det generelle plankravet og også se på bestemmelser knyttet til de 

ulike arealformålene. 

 

Konklusjon 

Foreliggende planprogram vurderes til å være et godt grunnlag for kommende planarbeid for et 

helhetlig blikk på utarbeiding av ny samfunnsdel for Våler kommune, der vi legger til rette for 

en bærekraftig utvikling av kommunen. 

 

Vedlegg 



 
Side 4 av 4 

 

1. Planprogram, kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 

2. Visjon for Våler 

 

 

 

 

 


