Planstrategi for Spydeberg kommune
Kommunestyreperiode 2015-2019

Formannskapets innstilling

Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016.
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1.0 BAKGRUNN OG PROSESS
Krav til planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1. I henhold til loven er kommunene
pålagt å utarbeide en kommunal planstrategi innen et år etter konstituering av nytt kommunestyre.
Hensikten er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge
til rette for ønsket utvikling. Vedtak av kommunal planstrategi skal minimun inneholde politisk
beslutning om hvorvidt gjeldende kommuneplan skal videreføres uten endringer, eller om hele eller
deler av planen skal revideres.
Utarbeidelse av kommunal planstrategi, kommuneplan med samfunnsdel og arealdel, samt
områdereguleringsplaner er direkte lovpålagt i plan- og bygningsloven. Ut over dette er øvrige
plantema ikke lovpålagt, men det foreligger ulike statlige og regionale forventninger om planer på
noen områder. I tillegg kan vedtak av enkelte planer foreligge som forutsetning for at kommunen kan
søke diverse økonomiske tilskudd.
Veilederen for arbeidet med planstrategien understreker viktigheten av å vurdere behov for
medvirkning i prosessen. Grunnet prosesser knyttet til vedtak av ny kommuneplan i februar 2016,
anses behovet for bred medvirkning ikke nødvendig. Planstrategien er utarbeidet av rådmannen.
Lovpålagt innhenting av synspunkter fra statlige og regionale myndigheter, samt nabokommuner, vil
bli foretatt samtidig som planen ligger til offentliggjøring før kommunestyrets behandling.

2.0 KOMMUNENS PLANSYSTEM
Kommunens plansystem består av overordnet kommuneplan med samfunnsdel og arealdel,
kommunedelplaner og tema-/fagplaner. Det er en tydelig sammenheng mellom kommuneplanen og
øvrige styringsverktøy. Temaer går igjen som en rød tråd fra kommuneplanen til økonomi- og
strategiplan, tertialrapporter og årsmelding.
I forbindelse med ny kommuneplan er det foretatt en opprydding i kommunens planer. Som en
konsekvens av dette legges noen temaer inn i kommuneplanen og selvstendige planer utgår. Etter at
kommunen i perioden har gjennomført de planarbeider som foreslås, vil kommunen ha et godt
oppdatert og tilpasset plansystem.

3.0 FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR KOMMUNENS PLANBEHOV
a) Nasjonale forventninger
For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen, i henhold til § 6-1 i plan og bygningsloven,
hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunale planlegging. Disse
forventninger vil kunne gi føringer for den kommunale planleggingen under gitte tema. Temaene
som særlig skal vektlegges i perioden 2015-2019 fremkommer i Kongelig resulosjon av 12 juni 2015:




Gode og effektive planprosesser
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
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b) Regionale føringer og planer
 Fylkesplanen for Østfold ble vedtatt i oktober 2012 som en direkte videreføring av planen
godkjent i mars 2011. Hovedtema i planen er levekår og folkehelse, verdiskaping og miljø.
 Regional planstrategi vil være ute på høring når kommunestyret foretar endelig behandling av
kommunal planstrategi for Spydeberg. Fylkeskommunen har i møte 15.12.2015 fattet vedtak om
at prioriterte utfordringer og innsatsområder i planen skal være å «øke antall arbeidsplasser og
utvikle fremtidens kompetanse gjennom utdanning, forskning og innovasjon».
c) Ny kommunestruktur
Det foregår for tiden et arbeid med vurdering av ny kommunestruktur. Dette arbeidet vil avgjøre om
Spydeberg skal fortsette som egen kommune eller bygge en ny kommune sammen med andre
kommuner. En endelig avgjørelse på dette forventes å foreligge 16. juni 2016. En endring av
kommunestrukturen antas å påvirke kommunens planarbeid fremover. Det antas videre, at ved
bygging av en ny og større kommune, vil det tidlig i prosessen måtte arbeides med nye felles
planverk for den nye kommunen.

4.0 EVALUERING AV GJELDENDE KOMMUNEPLAN
Spydeberg kommune har gjennomført et omfattende arbeid med forslag til ny kommuneplan, som
skal til politisk behandling i kommunestyret i mars 2016.
Etter en gjennomgang konkluderes det med at nasjonale forventninger og regionale føringer er i
varetatt i ny kommuneplan.
I kommunal planlegging er utviklingstrekk i forhold til






Befolkningsutvikling
Utdanning
Næring
Folkehelse og levekår
Miljøutfordringer

viktige som grunnlag for arbeidet med kommuneplan. Disse forholdene anses også som godt
ivaretatt i ny kommuneplan.
Ny kommuneplan fra 2016 er bygget på tidligere sentrumsplanens forutsetninger vedrørende
utbygningsretninger for Spydeberg. Det vil kunne være nyttig med en ny rullering av
kommuneplanens arealdel tidlig i perioden for å komme befolkningsveksten godt i møte, samt også
vurdere behovet for avlastningsvei for sentrum og nordover.
I forhold til kommunedelplaner og temaplaner er det foretatt en vurdering av behov for nye planer
og rullering av eksisterende planer. Dette er vurdert i forhold til administrasjonens kapasitet til
planarbeid i perioden og resultatet fremkommer i nedenstående forslag til planarbeid i perioden.
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5.0 PRIORITERTE PLANOPPGAVER
Tabellen nedenfor er laget med utgangspunkt i Planstrategi for Spydeberg kommune, 2011-2015 og
justert for endringer som følge av ny kommuneplan. I tillegg enkelte nye planbehov lagt inn i oversikten.
PLAN/TEMA

2016

2017

2018

X

X

Oppdateres
årlig

Oppdateres
årlig

2019

Kommuneplan
samfunnsdel

X

arealdel

X

Temaplaner
Beredskapsplan helse- og sosialtjenesten
Beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven)
Kulturell skolesekk
Plan for idrett og friluftsliv (2015 – 2027)

X
Oppdateres
årlig
X
Videreføres

Rusmiddelpolitisk handlingsplan (2008-2011)

X

Mål og strategier for miljøtiltak i landbruket (2013-2016)
interkommunal

X

Handlingsplan for biologisk mangfold og viltressursene

X

Forvaltningsplan for hjortevilt

X

Klima og energiplan for kommunene i IØ (2011-2020)

Videreføres

Trafikksikkerhetsplan (2009-2020)

Videreføres

Revidering av boligsosial handlingsplan

X

Folkehelseplan

X

Rullering av barnehage- og skolebruksplan

X

Kulturplan

X

X

Konseptvalgutredninger:

Langsiktig grense for framtidig tettstedsbebyggelse,
jf. Fylkesplanen

Avlastningsvei for Stasjonsgata/omkjøringsvei for
sentrum

X

X

Områdereguleringsplan for Myrer skog/Løvestad

X

Detaljreguleringsplan for Tronstad

X

Hovedplan for vannforsyning og avløp inkl. generalplan VA i
sentrum

X

Kommunedelplan for vannforsyning og vannmiljø

Videreføres

Regionalplan for strategisk næringsutvikling i Indre Østfold

Videreføres

Kvalitetsplan for oppvekst
Revidering av plan for flyktninger og integrering
Smittevernplan

Oppdateres
årlig

X

X

X
Årlig
oppdateing

Handlingsplan radikalisering

X

Handlingsplan for bekjempelse og muligheter for etablering av

X

Årlig
oppdatering

Årlig
oppdatering

Årlig
oppdatering

5

mc-gjenger i Indre Østfold
Handlingsplan vold i nære relasjoner

X

Frivilligmelding

X

Grønnstrukturplan 2016 - 2019

X

X

6.0 OVERSIKT OVER STORE PROSJEKTER I PLANPERIODEN TIL
KOMMUNESTYRETS ORIENTERING

NAVN PÅ PROSJEKT/OPPGAVE

2016

2017

2018

2019

Statlig finansiering av omsorgstjenester

X

X

X

X

IKT løsning for kommunen

X

X

Frivilligprosjekt

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

EPC

X

X

X

VA prosjekter fra Generalplan VA i sentrum

X

X

X

X

Utvidelse av Hovin Kirkegård

X

Ombygging av vannrenseanlegget på Hemnes

X

Ny barneskole

X

X

X

X

VA prosjekter for Hovedplan for VA

X

X

X

X

Trykkavløp Lyseren

X

Kapasitetsutvidelse innen barnehage
Utarbeide retninngslinjer for spredt
næringsbebyggelse i LNFR-området

X

Smart City - Spydeberg

X

Etablering av samlokaliserte boliger på Løvestad

X

Kommunereform

Forprosjekt for etabl. av samlokaliserte boliger på
tomta til Grini barnehage

X
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