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Per Albert Kierulf fra Viken fylkeskommune ønsker velkommen. 

 

Presentasjon av deltagere: 
Runde rundt Teams 

Gjennomgang ved Indre Østfold kommune: 
 
«Sammen om framtida» utkast til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi.  
Mangfoldig kommune, 100 nasjonaliteter, 45 000 innbyggere, landets største jordbrukskommune, E18 og 
jernbane, ligger like ved Oslo. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringer innen 2030. Samskaping som arbeidsform. Samfunnsfloker skal løses med samarbeid, 
samskaping, fellesskap, helhetlig innsats.  
 
Økende andel eldre. SSBs prognoser. 

Fylkesplan for Østfold – 0,8 % - denne veksten videreføres i denne planperioden.  
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Fem vedtatte satsingsområder:  

1. Levekår og folkehelse 
2. Klimautfordringer 
3. Verdiskapning og næringsutvikling 
4. Økonomi 
5. Samskaping 

 

Medvirkning 
Fikk gjennomført mye av medvirkningen i februar og mars 2020, på fysiske og digitale arenaer. Bred 
innbyggerinvolvering. Digitale workshops med rådene (eldre, ungdom, innvandrere mfl.).  Innbyggerne er 
opptatt av at de ser spor etter medvirkning og involvering, at det nytter å engasjere seg.  

Politiske verksteder 

Deltakelse i KS-prosjektet «Kommuneplanens samfunnsdel som politisk styringsverktøy» 

Orientering om arbeidet med samfunnsdelen, presentert ved Kai Roterud  

Sammen om framtiden - kornaksen – en rød tråd, fotfeste i bærekraftsmålene og barnekonvensjonen. De 
fem satsningsområdene krysser seg på flere steder. IØ kommune er opptatt av sosial bærekraft. Planen 
bygger på nasjonale føringer. Målgruppen er først og fremst for innbyggerne.  

Muligheter og livskvalitet. God oppvekst, arbeid for å unngå barnefattigdom, gjennomføring av 
videregående skole, gode levekår, leve gode liv gjennom hele livet.  

Klimabevisst og naturvennlig. Redusere klimautslipp i IØ med 50% innen 2030.  

Forsvarlig og fremtidsrettet. Etablere en bærekraftig økonomi for å skape forutsigbarhet. Legge til rette for 
bærekraftig utvikling og vekst i lokalt næringsliv.  

Skapende og attraktiv. Legge til rette for vekst i antall lokale arbeidsplasser. Jobbe og bo i kommunen. 
Gården som ressurs mfl.  

 

Sammen om framtiden – samskaping er en rød tråd. Jobbe sammen som samfunn sammen med andre 
aktører. Et fellesskapsprosjekt.  

 

Arealstrategiene – det viktige bindeleddet mellom samfunnsdel og arealdel, presentert ved Bente Sand.  

Arealstrategien angir hovedprinsipper og føringer for fremtidig arealbruk. Gjennom arealstrategien skal 
kommunen sikre en bærekraftig utvikling.  

Bidra til at målene i samfunnsdelen nås. Tilrettelegge for overordnete diskusjoner om arealdisponering. 
Sikre bærekraftig utvikling, forutsigbarhet og langsiktig arealpolitikk.  Godt å bo for alle og lett og leve 
miljøvennlig.  

Mål i samfunnsdelen.  

Politiske signaler i verksteder:  

- Styrke sosial bærekraft – bomulighet for alle 
- Utvikling i hele kommunen 
- Rett fortetting på rett sted 
- Arbeidsplasser og næringsutvikling 
- Jordvern 
- Bevare store sammenhengende naturområder og beskytte grønnstruktur i byer og tettsteder. 
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Det er et tydelig politisk signal at det ønskes en utvikling i hele kommunen. Andre sentrale premisser for 
utvikling/utbygging er infrastruktur og VA. Det foregår et omfattende kartleggingsarbeid med hensyn til VA, 
dette arbeidet ferdigstilles trolig sommer 2021.  

Skolebruksplanen ble behandlet ifm. budsjett. Grendeskole opprettholdes, det gir også føringer for hvordan 
man tenker bosettingsmønster.  

I tillegg ligger nasjonale føringer og forventninger til grunn for arbeidet.  

Administrasjonen fikk tydelige signaler i verksted med politikerne 7. oktober om at levekår og verdiskapning 
også må med.  

 

Hvor skal det bygges?  

Potensial for fortetting og transformasjon skal utnyttes før nye arealer tas i bruk. Fylle lokaler i sentrum. 
Lokalisering av næring skal følge ABC-prinsippet, riktig næring på rett plass.  

Viktig å opprettholde sentrumsfunksjonene.  

Styrke infrastruktur.  

Prosentvis fordeling av boliger, minst 90 % bør foregå i byer og tettsteder, fortrinnsvis lokalisert til områder 
allerede avsatt til boligbygging. Spredt boligbygging maks 10 %. 70% av boligene skal være egnet for 
barnefamilier. Det skal legges til rette for varierte boligtyper.  

I vesentlig grad en videreføring av gjeldende senterstruktur, men at man peker på Askim som 
kommunesenter og regionsenter/regional by.  I Askim skal det tilbys et urbant botilbud.  

Mysen by, Spydeberg og Skjønhaug – områdesenter/by og tidligere kommunesentra, sentrale for handel 
tjenesteyting og næringsutvikling. 

Tomter og Knapstad – områdesentre nærmest arbeidsmarkedet i Oslo-regionen. Tilby attraktive 
bosettingsalternativer. Sentrumsområder med handel og tjenesteyting tilpasset stedenes størrelse.  

 

Prosessen videre: Samfunnsdelen på høring i februar 2021, arealdelen høsten 2022. En videre detaljering 
med rekkefølge på utbyggingsområder skal fastsettes i arealdelen.  

 

Tilbakemeldinger fra deltakere i regionalt planforum 

   

Gode tilbakemeldinger fra alle instanser, samfunnsdelen er et godt stykke arbeid.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
FM har  en tilbakemelding med bakgrunn i velferdspiloten. Dette sendes direkte til 
linn.haraldstad@io.kommune.no. 

FM ønsker enda mer søkelys på demografiutfordringene, at disse burde være vektet enda tydeligere. Også 
knyttet til fremtidige utfordringer, som å inneha riktig helsekompetanse i kommunen, for å kunne møte de 
fremtidige behovene.   

 
Kommunen ønsker å legge til rette for fleksibilitet gjennom en arealreserve for evt. høyere vekst på inntil 
0,8%. Slik arealreserve er høyst sannsynlig ivaretatt gjennom nåværende kommunedelplaner for Hobøl, 
Askim, Eidsberg og Trøgstad (de tidligere kommuneplanene).  

Kommunen har videre diskutert om den bør legges på 1,5 %. FM mener at 1,5% vekst er for høyt. Stiller 
spørsmål ved om 1,5 % vekst samsvarer med arealstrategien.  
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FM ønsker et arealregnskap, hva som er avsatt og regulert pr i dag?  

Kvalitet på ledningsnett og kapasitet på V/A. Det er bra at kommunedelplanen skal være premiss for 
utbygging. Det er viktig å involvere kommunalteknikk i dette arbeidet.  

Landbruk -   det er positivt med 0-visjon for nedbygging av dyrket mark, FM forutsetter at det også legges til 
grunn i arealstrategien og i det videre arbeidet med arealdelen.  

Masseforvaltning - FM henviser til fylkesplanens retningslinjer. Se på masseforvaltningen i et regionalt 
perspektiv, ikke bare lokalt.  

Når det gjelder eventuell sammenslåing av Knapstad og Spydeberg som tettsted minner FM om 
viltkorridoren mellom Knapstad og Spydeberg.  

Handel – FM forventer at handel lokaliseres i primært i byene og tettstedene, og at ikke handelsutviklingen 
vil skje i områder som f.eks. Slitu/Morenen.  

 

Bane Nor 

Viser til at byggeområder må ligge i nødvendig avstand fra jernbane. Det må ikke legges til rette for altfor 
spredt boligbygging.  

 

NVE 

Det skinner gjennom dokumentet at kommunen har tenkt på naturfare og at klimaendringene kan øke faren 
for flom og skred.  Med hensyn til overvann, tenker NVE at det er viktig at kommunen må vurderer hvor mye 
risiko kommunen er villig til å ta.  
 
Viken fylkeskommune 
Folkehelse: Honnør til vektlegging av sosial bærekraft, fortetting med kvalitet og «infrastruktur, 
vann/ledningsnett mm».  
Kommentarer ut over dette: Vurder om 1) FNs bærekraftsmål 3 også bør inn under punkt om «klima og 
natur» – ref. lov om miljørettet helsevern mm og 2) at miljø også tas med som punkt sammen med klima - 
ref. presentasjon av «de 5 satsningsområdene». Ellers mer konkret til planutkast: 

• s. 16 – føye til ord. Forslag ny tekst -Se klima, helsefremmende stedsutvikling, mobilitet og arealbruk 
i sammenheng. 

• S.18 – tekstforslag til punkt «ha attraktive bomiljø». Forslag: -Ha fokus på (vektlegge) 
helsefremmende stedsutvikling (og utvikling av) gode oppvekstmiljø og attraktive bo(lig)områder. 

 
Samferdsel: Pkt. 16 i arealstrategien i spredt næring i eksisterende landbruksbygg.  
Det er viktig at landbruksbyggene ikke er publikumsrettede og trafikkskapende bygg.  
 
Kulturminne: Pkt. 8 i arealstrategien – er en god ting. IØ har ikke utarbeidet en egen kulturminneplan, men 
flere av de gamle kommunene har kulturminneplaner som kan benyttes.  
 
Kommunale planer: Fleksibiliteten man legger opp til med inntil 1,5 % befolkningsvekst gjør at det blir 
krevende og styre. Sitter man med en stor arealreserve, så skaper det utfordringer ifht å styre hvor veksten 
kommer. Det demper muligheten for å bruke veksten på en måte som bygger opp under 
tettstedsutviklingen. 
 
Bra at arealstrategien anvendes så tydelig for å koble samfunnsdel og arealdel. Savner tilsvarende tydelighet 
i kobling fra samfunnsdel mot økonomiplan/handlingsprogram. Operasjonaliseringen og føringen ifht 
samfunnsdelen inn i økonomiplanen er viktig for å iverksette de viktige ambisjonene i samfunnsdelen. 



 Side 5 av 5 

 

 

Sensitivity: Internal 

 
VFK mener at man i størst mulig grad bør dimensjonere ift. visjonen man har om tettstedsutvikling. Forsøke 
å gjøre noen prioriteringer og valg.  
 
VFK er opptatt av at fylkesplanen legges til grunn.  
 
Samfunnsdelen legger til rette for spredt næringsutvikling i tilknytning til eksisterende landbruk. Kommunen 
skriver at den sentrale beliggenheten bær gi rom for tilleggsnæringer som lokalmat, inn på tunet, grønn 
energi og utmarksnæring. Hva legger kommunen i utmarksnæring? Fylkeskommunen mottar hvert år mange 
søknader om dispensasjoner i denne kategorien. Dette må redegjøres for.   
 
Det er krevende at fem kommuner har blitt til en, fylkeskommunen er ydmyk ift. til denne prosessen, og 
bidrar gjerne i arbeidet.  
 
Kommunen spør om nivået med lokalsentre bør deles ytterligere? VFK er opptatt av at sentrene gis en 
tydelig avgrensning, flyter de inn i hverandre er det kanskje kun et senter.  
 
Friluftsliv 
Bra at det i arealstrategi nr. 10 står at store sammenhengende naturområder og grønnstruktur skal sikres, 
og at det under «Klimabevisst og naturvennlig» (side 16) står at det skal være en helhetlig forvaltning av 
friluftslivsområder. 
 
Under arealstrategier kunne det stå noe mer konkret om nærhet for befolkningen (f.eks. nasjonal målsetting 
om maks 500 meter til nærmeste tursti) til tilrettelagte (og noen universelt utformede) friluftslivsområder 
og ferdselsårer for friluftsliv. 
 

Annet:  

IØK har fått innspill om at vassdragsforvaltning og vannmiljø bør komme tydeligere frem i samfunnsdelen og 
arealstrategien. 

 


