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FORORD 

Spydeberg kommune er forslagsstiller og ansvarlig for forslaget til planprogram. Spydeberg kommune 
ønsker med dette å sette i gang planarbeid som kan tilrettelegge for utvidelse av Hovin kirkegård. Det er 
behov for å utvide kirkegården som gravsted for befolkningen som sogner til Hovin kirke. Det skal 
tilrettelegges for både kistegraver og for urner.  
 
Det har tidligere blitt utarbeidet et forslag om utvidelse av kirkegården mellom Stegenveien og kirken, 
alternativ nord. Kommunestyret ønsker nå å utrede et alternativt forslag sørvest for kirken, alternativ sør, før 
kommunen bestemmer seg for hvilket alternativ som skal bygges ut. 
 
Parkeringsforholdene skal utbedres og ny kirkegård skal utformes i tråd med prinsippene om universell 
utforming. Ny kirkegård skal tilrettelegges slik at kirkegårdskapasiteten blir god for mange år fremover. 
 
Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal også ta for seg hvilke problemstillinger som skal 
granskes nærmere og hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsunderlag. I tillegg 
vil planprogrammet vise avgrensingen av planområdet. 
 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger og etter plan- og bygningslovens § 4-2, legges forslaget til 
planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte myndigheter, grunneiere og 
interesseorganisasjoner. 
 
Tidspunkt for utlegging er 14.05.2014 og frist for å sende inn merknader er 30.06.2014. Etter at forslag til 
planprogram har vært på høring vil Spydeberg kommune sammenfatte og vurdere innkomne merknader før 
forslaget med eventuelle endringer blir politisk behandlet i Spydeberg kommune for fastsetting av 
planprogrammet. 
 
 
Uttalelser til planprogrammet kan sendes til:   post@spydeberg.kommune.no - eller 

 
Spydeberg kommune 

        Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

 
 
Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til: 
 
Marius L. Sandli-Ødegaard, tlf.: 901 99 610 eller e-post: marius.sandli-odegaard@spydeberg.kommune.no  
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1 BAKGRUNN OG MÅL FOR PLANPROGRAM OG PLANARBEID 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Hovin kirke kan utvide kirkegården og 
gravplasskapasiteten på kirkegården. Det er i dag for liten parkeringsdekning ved kirken, dette skal løses i 
dette planarbeidet. Hovin kirke er en gammel middelalderkirke, og det blir viktig i planarbeidet å sørge for at 
kulturminnene i området blir ivaretatt på best mulig måte samtidig som kirkegården gis mulighet for 
utvidelser.  
 
I kommuneplan for Spydeberg kommune 2007 - 2020 er utvidelsesområdet vist mellom Stegenveien og 
kirken, alternativ nord. Nå ønsker kommunestyret at det utredes for muligheter for å lokalisere utvidelsen av 
kirkegården mot syd, alternativ syd. Denne lokaliseringen er i strid med overordnet plan, og det må derfor 
utarbeides planprogram for dette alternativet. Dette planarbeidet vil derfor være et viktig arbeid i forkant av 
beslutningen om hvor utvidelsen av kirkegården skal gjøres.  
 
Alternativ nord har tidligere vært lagt ut til offentlig ettersyn, men reguleringsplan for alternativ nord er ikke 
vedtatt.  
 
For alternativ syd er det foreløpig kun utarbeidet et skisseforslag. 
 
Alternativene er i dag dermed ikke like godt utredet, og det er derfor vanskelig å kunne ta en beslutning om 
hvor utvidelsen skal skje. 
 

 
 
Figur 1 - Illustrasjonen viser en mulig utvidelse av kirkegården mot nord – alternativ nord. 
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Figur 2 - Illustrasjonen viser en mulig utvidelse av kirkegården mot sydvest – alternativ syd. 
 
 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen og avdekke behov for utredning av mulige 
virkninger endringene i området vil kunne få for miljø og samfunn. Planprogrammet skal være grunnlag for 
etterfølgende konsekvensutredning av tiltaket, samt beskrive fremdrift og opplegg for medvirkning og 
informasjon. Forslag til planprogram skal varsles og sendes på høring før Spydeberg kommune godkjenner 
planprogrammet. 
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2 BEHOVSANALYSE 

Kommunen har et behov for å tilrettelegge for økt kapasitet for kirkegårdene i kommunen. Befolkningen i 
kommunen er økende og kapasiteten ved Hovin kirkes kirkegård er liten. Dersom dagens kirkegård blir fylt 
opp må de som sogner til Hovin kirkegård gravlegges andre steder i kommunen. Dette er ikke ønskelig.  
 
Det er pr. i dag ca. 45 ledige gravplasser ved Hovin kirke. Det gravlegges ca. 15 pr. år, dette betyr at det tar 
ca. 3 år før kirkegården ved Hovin er full. Derfor haster det med å få besluttet hvor utvidelsen av kirkegården 
skal skje.  
 
Det er for øvrig gravplasser andre steder i kommunen som har kapasitet en tid fremover. 
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3 ALTERNATIVE LØSNINGER 

Utvidelsen av kirkegården har nå to alternative løsninger.  
Alternativ nord som tidligere har blitt varslet og vært til offentlig ettersyn, denne planen er ikke 2.gangs 
behandlet i kommunen. 
Alternativ syd har kommet som et innspill i prosessen for behandling av alternativ nord og har således ikke 
tidligere vært varslet. 
 
Spydeberg kommune ønsker å treffe en beslutning om hvilket alternativ som skal realiseres, og er avhengige 
av å få et reelt beslutningsunderlag. Planene for alternativene må derfor ha kommet like langt i 
planleggingsprosessen før beslutning kan tas. 
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4 DAGENS SITUASJON 

4.1 Eksisterende kirkegård 

 
 
Figur 3 – Ortofoto/flyfoto viser Hovin kirke og eksisterende kirkegårdsanlegg. 
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4.2 Planområdet 

 
Figur 4 – Varslingskartet viser foreslått planavgrensning. 
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4.3 Forhold til eksisterende arealplaner 

4.3.1 Kommuneplan 

Kommuneplanens arealdel 2007-2020 har i vedtatt plankart avmerket området til bruk som nåværende 
offentlige bygg og anlegg samt LNF-område. Nåværende offentlige bygg og anlegg inkluderer Hovin kirke 
og eksisterende kirkegård. Utvidelsen av kirkegården (alternativ syd) vil for store deler ligge innenfor arealer 
avsatt til LNF-område.  
 

 
 
Figur 5 – kommuneplanens gjeldende plankart, rødt område er kirken og kirkegården, rosa område er 
alternativ nord. 
 

4.3.2 Reguleringsplaner 

Hele planområdet er i dag uregulert.  
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5 UTREDNINGSTEMAER OG ANTATTE PROBLEMSTILLINGER 

Utredningstemaer og antatte problemstillinger som er viktige i denne plansaken skal vies ekstra 
oppmerksomhet i planarbeidet. Disse temaene utgjør konsekvensutredningen i planarbeidet.  
 
Planen skal behandles i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Følgende tema antas som vesentlige å utrede/utdype/beskrive i det videre arbeidet med utarbeiding av 
konsekvensutredning: 
 

5.1 Kulturminner og kulturmiljø 

Hvilke hensyn som må tas i forhold til kulturminner og kulturmiljø avklares med kulturminnemyndighetene 
gjennom planarbeidet. 
 

5.2 Geoteknikk 

Det skal gjennomføres grunnundersøkelser i området for å sikre et prosjekteringsgrunnlag for geoteknikk, 
slik at områdestabilitet og setningsproblematikk blir ivaretatt for arealene til ny kirkegård. 
 

5.3 Universell utforming og brukbarhet for brukerne av ny kirkegård 

Det skal gjennom planprosessen utarbeides et forslag til løsning som sørger for universell utforming av de 
offentlige tilgjengelige arealene. 
 

5.4 Bruken av Hovin kirke og eksisterende kirkegård i anleggsperioden 

Det skal redegjøres for hvordan anleggsperioden vil bli for den daglige bruken av Hovin kirke og 
eksisterende kirkegård. 
 

5.5 Ny kirkegård med hensyn til naboer, landskap og fjernvirkning 

5.5.1 Nabohensyn 

Gården Søndre Hovin og stedet Sundås deler atkomstvei fra Stegenveien med Hovin kirke. Det må 
planlegges gode løsninger for naboskapet. 
 
Plassering av ny kirkegård mot Søndre Hovin er viktig for kirken og for gården. Endelig plassering skal være 
god nok for alle parter. 

5.5.2 Det nære landskapet 

Gode landskapsarkitektoniske løsninger og god estetikk for omkringliggende landskap er en forutsetning for 
å lykkes i planleggingen av ny kirkegård. Det skal derfor i det videre arbeidet beskrives positive og negative 
kvaliteter for den løsningen som det velges å gå videre med.  
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5.5.3 Fjernvirkning 

Endringen av fjernvirkning som et resultat av ny kirkegård skal illustreres på egnet måte i det videre 
arbeidet. 
 

5.6 Sikring av jordressurser 

Det skal vises en arealoppstilling av endret arealbruk som følge av ny kirkegård. 
 

5.7 Trafikkforhold (biltrafikk, parkering og gang-/sykkeltrafikk)  

Konsekvenser for området med hensyn til trafikkforhold skal det redegjøres for i planarbeidet.  
 
Det skal redegjøres for parkeringssituasjonen og trafikkavvikling i anleggsperioden. 
 
Anleggstrafikken skal planlegges slik at den ikke vil være til hinder for kirkens drift og arrangementer. 
 

5.8 Trafikkstøy og anleggsstøy 

Anleggsstøy vil påvirke eksisterende kirkegård, det skal derfor redegjøres for hvordan anleggelse av ny 
kirkegård skal foregå slik at anleggelsen av ny kirkegård skal foregå på en omforent måte for Hovin kirke og 
kirkegård samt for nabo Søndre Hovin. 
 

5.9 Naturmiljø (naturens mangfold – dyre- og planteliv) 

Virkningene av utbyggingen for naturmiljøet og det biologiske mangfoldet beskrives nærmere i 
konsekvensutredningen. Det skal tas spesielle hensyn til truede og sjeldne arter innenfor området. 
Naturmangfoldslovens syv prinsipper skal ligge til grunn for videre arbeid. 
 

5.10 Nærmiljø, friluftsliv og barn og unges oppvekstsvilkår 

Dagens situasjon beskrives. I konsekvensutredningen skal det redegjøres for hvilke påvirkninger foreslått 
forslag vil representere. Viktige tema vil være gode forbindelseslinjer og turmuligheter for myke trafikanter. 
Det skal redegjøres for de grønne områdene, herunder parkanlegg og skog og bruken av disse områdene. 
 

5.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskap og ulykkesrisiko 

Før endelig reguleringsplan kan godkjennes skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne 
analysen skal følge saken og være en del av beslutningsunderlaget.  
 
I forbindelse med konsekvensutredningen må planer for beredskap og ulykkesrisiko gjennomgås i tett 
samarbeid med brannvesen, politi, ambulanse og eventuelle andre beredskapsetater. Det må undersøkes om 
det er tilstrekkelig med brannvann i området. 
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5.12 Vann- og avløp, overvann og landbruksdrenering 

I det videre arbeidet skal det redegjøres for dagens vann- og avløpsledninger, samt om disse har tilstrekkelig 
kapasitet for ytterligere belastning. Det skal også undersøkes om kommunens ledninger trenger 
oppgraderinger i forbindelse med planlagte tiltak. 
 
Prinsipp for overvannshåndtering foreslåes i det videre arbeidet med detaljreguleringsplanen. 
 
Kartlegging av landbruksdrenering og eventuelle konsekvenser for denne beskrives i det videre arbeidet. 
 

5.13 Kriminalitetsforebygging 

Det skal planlegges for at området skal oppleves som oversiktlig og trygt. Mørke områder hvor det er lett å 
gjemme seg bort skal unngås. 
 

5.14 Øvrige temaer iht. Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg III 

Det er gjort en vurdering av at følgende temaer nevnt i KU-forskriftens vedlegg III ikke er relevante å utrede 
i forbindelse med utvidelsen og endringene i området: 
 

• Samisk natur- og kulturgrunnlag 

• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

• Risiko ved havstigning 
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6 MEDVIRKNING OG INFORMASJON 

Allmennheten, naboer og berørte parter og myndigheter varsles om oppstart av planarbeidet med 
planprogram. Det blir kunngjort gjennom annonse i avisen og på kommunens hjemmeside og direkte 
varsling per brev. Allmennheten og berørte parter gis anledning til å komme med innspill til både 
planområdet, planprosessen og planprogrammet før Spydeberg kommune fastsetter planprogrammet. 
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7 PLANPROSESS  

7.1 Planprosess 

 
 
Plan- og bygningsloven angir bestemmelser for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og viktige hensyn 
er åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. I medhold av pbl. § 12-3 igangsetter Spydeberg kommune 
detaljplanregulering for utvidelse av Hovin kirkegård alternativ syd.  
 

7.2 Tidsplan 

Kunngjøring og varsel av planoppstart med høring er planlagt april 2014. Planprogrammet skal være til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Etter at høringstider er over, gjennomføres en merknadsbehandling av mottatte 
merknader. All aktuell tematikk som fremkommer etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skal 
vurderes før planprogrammet fastsettes. Etter at planprogrammet er fastsatt kan det ikke komme til nye tema 
for utredninger, utdypinger eller beskrivelser. 
 
Samtidig som planprogrammet er til godkjenning/fastsettelse starter arbeidet med detaljplanregulering og 
konsekvensutredning. Når detaljplanreguleringen anses ferdig vil Spydeberg kommunes administrasjon 
klargjøre planen for politisk førstegangsbehandling. Administrasjonen innstiller for forslag til vedtak om 
utlegg av detaljplanregulering med konsekvensutredning til høring/offentlig ettersyn. Denne høringsperioden 
er 6 uker. Etter høringen blir det foretatt en gjennomgang av alle uttalelsene i saken og eventuelle endringer 
av planen gjennomføres før planforslaget sendes til politisk annengangsbehandling for endelig vedtak.  
 
 

 
 
 
 
 

april mai juni juli aug sept okt nov des jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des

Oppstartsfase. Utarbeidelse av 
planprogram

Varsel om oppstart. Høring/offentlig 
ettersyn.

Fastsettelse av planprogram.

Utarbeide planforslag med KU.

Førstegangsbehandling.

Høring/offentlig ettersyn.

Evt. bearbeiding av planforslag og 
oversendelse til politisk behandling.

Vedtak.

Kunngjøring av vedtak.

2014 2015





 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forslag 

PLANPROGRAM – kommuneplan for Spydeberg 2015-2027 

 

Vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn, jf. 

vedtak i Formannskapet 05.06.2014 – sak 40/2014 



 

2 
 

INNHOLD 

 

1. Innledning 
2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om kommuneplan og planprogram 
3. Forutsetninger og føringer i planarbeidet  
4. Mål for planarbeidet  
5. Sentrale tema og problemstillinger i planarbeidet 
6. Utredningsbehov 
7. Planprosess – framdrift og organisering  

  



 

3 
 

1. Innledning 

Planprogrammet for kommuneplan 2015-2027 skal sette rammene for arbeidet med ny 
kommuneplan, og er en del av oppstarten av dette planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive 
planarbeidets bakgrunn og rammebetingelser samt informere om hvordan planprosessen er tenkt 
gjennomført; herunder utredningsbehov, medvirkningstiltak, kommunikasjon og organisering av 
arbeidet.  
 
Etter høring og offentlig ettersyn fastsettes planprogrammet endelig av kommunestyret. 
 
Dersom du har innspill til planarbeidet - som mål for kommunen, tema som bør ivaretas eller forslag 
til ny arealbruk – kan dette meldes inn nå i forbindelse med høring av planprogrammet. Forslag til 
nye utbyggingsområder og annen endring av arealbruk skal inneholde følgende dokumentasjon: 
 

 Arealets beliggenhet vist i kart, med avgrensning 

 Arealets størrelse og eiendommer (gnr/bnr) som inngår i arealet samt beskrivelse av arealet 
og arealbruk i dag 

 Bekrivelse av ønsket endring med begrunnelse. Beskrivelsen skal redegjøre for mulige 
infrastrukturløsninger (vei, vann, avløp). Beskrivelsen skal også redegjøre for hvilke 
konsekvenser en endret arealbruk vil gi for miljø, transport, friluftsinteresser, kulturminner, 
sosial infrastruktur (skole, barnehage, omsorgstjenester og andre offentlige tjenester), 
universell formgiving samt barn og unges interesser. 

 
Merknader og innspill til planprogrammet skal sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 
35, 1820 Spydeberg/e-post: post@spydeberg.kommune.no innen 25. august 2014. 
 

  

mailto:post@spydeberg.kommune.no
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2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om 

kommuneplan og planprogram 

Om kommuneplan 
Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet som all annen planlegging i Spydeberg tar 
utgangspunkt i, jf. pbl §11-1. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen 
forankres mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 
Arealdelen med plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. Målet 
er at kommuneplanen skal legge grunnlag for en helhetlig samfunnsutvikling. 
 
Langsiktighet er viktig i planlegging, og overordnete planer strekker seg over 12 år. I de utredninger 
og vurderinger som ligger til grunn for planarbeidet, er tidsperspektivet ofte lengre, gjerne 40-50 år 
fram i tid. Hvert fjerde år skal kommunestyret gjennom behandling og vedtak av planstrategi vurdere 
behov for revisjon av hele eller deler av kommuneplanen.  
 
Da gjeldende kommuneplan er vedtatt etter tidligere regelverk og ikke lenger kan rulleres, skal det 
nå gjennomføres full revisjon av kommuneplan for Spydeberg. Samfunnsdel og arealdel utarbeides 
samlet.   
 
Kommuneplanen følges opp av mer detaljerte planer, hvor kommunens strategi- og økonomiplan er 
viktigst. Også kommunedelplaner, sektorplaner, temaplaner og reguleringsplaner skal følge 
kommuneplanen. 
 

 
Om planprogram 

Forslag til ny kommuneplan skal utarbeides etter plan- og bygningsloven kapittel 11. I henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-13 samt § 4-1 skal det som ledd i oppstart og varsling av 

kommuneplanarbeidet utarbeides et planprogram som skal ligge til grunn for det videre arbeidet 

med planen. 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning – spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert samt behovet for utredninger, jf pbl § 4-2.  

Hensikten med planprogrammet er å bidra til en målrettet og forutsigbar prosess. Gjennom 
prosessen med utarbeidelse av planprogrammet skal tidlig medvirkning mellom kommunen 
og offentlige myndigheter sikres. Det skal gjøres rede for framdriften i planprosessen, og på 
hvilken måte kommunen for øvrig har tenkt å legge til rette for medvirkning og informasjon 
ut til innbyggerne. 
 
Viktige avgrensninger av planarbeidet skal sørge for at planen er tilpasset behovet. Tidlig 
avklaring av planbehov og viktige problemstillinger skal bidra til at nødvendig grunnlags-materiale 
foreligger. En tidlig avklaring av politiske rammer og premisser skal bidra til en planprosess med 
politisk forankring. 
 
Forslag til planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at 
planen kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til 
forslaget til planprogram. 
 
Etter høringsperioden er avsluttet, fastsettes planprogrammet av kommunestyret. 
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3. Forutsetninger og føringer i planarbeidet 

3.1: Generelt 
Den kommunale planleggingen er omgitt av nasjonale og regionale føringer og anbefalinger, som lov 
og forskrift, planer, retningslinjer, rundskriv og veiledere.  
 
3.2: Nasjonale føringer 
Regjeringen fastsatte ved kongelig resolusjon 24.06.2011 nasjonale forventninger til kommunal og 
regional planlegging (T-1497). Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige 
interesser blir ivaretatt. Slik samlet oversikt over nasjonale forventninger skal utarbeides hvert fjerde 
år, jf. pbl § 6-1. Nasjonale forventninger av 24.06.2011 har fokus på følgende hovedområder: 
 

 Klima og energi 

 By- og tettstedsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Verdiskaping og næringsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
 
 
3.3: Regionale føringer 

Fylkesplan for Østfold «Østfold mot 2050» ble godkjent av Kongen i Statsråd i mars 2011.  
Hovedtemaene i planen er levekår og folkehelse, verdiskaping og miljø.  Planen omfatter en 
arealstrategi for Østfold med regionale strategier for delregionene Moss, Indre Østfold, Nedre 
Glomma og Halden. I fylkesplanens arealstrategi  inngår tettstedsavgrensninger som gir føringer for 
arealbruk i Spydeberg. Fylkesplanens retningslinjer for energi- og arealbruk gir også føringer, blant 
annet i forhold til utvikling av varehandel og spredt boligbebyggelse. 

Regional Transportplan Østfold mot 2050 (juni 2012) tar utgangspunkt i mål og strategier for levekår, 
folkehelse, verdiskaping og miljø i fylkesplanen.  

Planveileder Østfold, utarbeidet av Østfold fylkeskommune i 2008, legger til rette for samhandling 
mellom tiltakshavere, kommuner og regionale myndigheter i arealplansaker. 

I arbeidet med ny kommuneplan vil også statlige og regionale myndigheters uttalelser til gjeldende 
planstrategi, samt relevante uttalelser til kommunedelplan for sentrum 2012-2024, tas med i 
arbeidet med ny kommuneplan.  
 
 

3.4: Lokale planføringer 

Kommunedelplaner og andre sentrale plandokumenter, som kommunedelplan for sentrum 2012-
2024, skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, vil gi føringer i arbeidet med ny kommuneplan. I 
planarbeidet skal kommunens planverk gjennomgås med tanke på  å etablere et klarere og mer 
hensiktsmessig planhierarki. Se for øvrig eget punkt under «Sentrale tema og problemstillinger». 
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4. Mål for planarbeidet  

4.1: Formålet med planarbeidet 
Hovedformålet med ny kommuneplan er å utarbeide et egnet styringsverktøy som bidrar til å sikre 
en god og helhetlig samfunnsutviklingen i  en vekstkommune i stor-Oslos ytterkant. Det er viktig at 
planen utarbeides på tvers av kommunens virksomheter og med god lokaldemokratisk forankring, 
slik at løsninger blir tverrfaglige og ivaretar næringsliv, tilreisende og de ulike innbyggergruppers 
interesser. En planprosess med stor grad av medvirkning vil også lettere gi eierskap til planen; både 
hos politikere, administrasjon og innbyggere, noe som øker gjennomføringsstyrken til planen.  
 
Gjeldende kommuneplan for Spydeberg gjelder for perioden 2007-2020, og er vedtatt etter gammelt 
regelverk. I planstrategi for Spydeberg kommune 2011-2015, vedtatt 13.11.2012, heter det blant 
annet: 
 

Gjeldende kommuneplan for Spydeberg er vedtatt i 2007. Den er bygd på  
prinsippene for balansert målstyring, men har et omfang i antall fokusområder  
som er noe i overkant av det som er håndterbart. For at kommuneplanen skal  
fortsette å være et bruksdokument, trenger den fornyelse og oppdatering. Både  
areal- og samfunnsdelen må revideres for å komme i samsvar med ny plan- og  
bygningslov og for å gi et godt samspill med Fylkesplanen.   

 
 
 

5. Sentrale tema og problemstillinger i planarbeidet 

Det er i arbeidet med planprogrammet søkt å avgrense tema for å kunne konsentrere planarbeidet 
om de mest aktuelle planbehov og problemstillinger. Til grunn for valg av sentrale tema ligger 
gjeldende planstrategi samt nasjonale, regionale og lokale føringer. Innspill fra verksteder med 
virksomhetsledere, politikere og Ungdommens kommunestyre er også del av grunnlaget for valg av 
tema i planarbeidet. 

For alle områdene skal samfunnssikkerhet legges til grunn som gjennomgående premiss.   

 

5.1: Hva vil vi med visjonen? 

Spydeberg kommune har siden 1991 arbeidet etter visjonen «Miljøkommunen Spydeberg». Det er 
behov for å evaluere visjonen med tanke på å gi denne et oppdatert og klarere innhold. Det vil i 
planperioden også bli vurdert omformulering av visjonen. 

 

5.2: Kommuneutvikling - vi bygger Spydeberg 

Hovedtemaet favner en rekke sentrale deltema i samfunnsplanlegging, som steds- og 
sentrumsutvikling, bebyggelsesstruktur, infrastruktur, samferdsel, verdiskaping og næringsutvikling. 
Gjeldende kommuneplan fastsatte at all utbygging skal skje innenfor sentrumssonen, og kommunen 
har til hensikt å videreføre dette grepet. Kommunedelplan for sentrum 2012-2014 ble vedtatt høsten 
2012, og dennes føringer for sentrumsutvikling av småbyen Spydeberg skal videreføres i ny 
kommuneplan.  

Nye utbyggingsarealer vil bli vurdert i lys av nasjonale og regionale føringer samt utredninger knyttet 
til befolkningsutvikling.   
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Strategisk plan for næringsutvikling søkes innarbeidet i ny kommuneplan.  

 
Viktige deltema: 

A. Spredt boligutbygging 

Fylkesplanens retningslinjer for energi og arealbruk, pkt. 5.14.4, åpner for spredt boligbebyggelse 
på inntil 10 % av boligbyggingen, under forutsetning at omfang og lokalisering defineres i 
kommuneplanen. Planarbeidet skal avklare hvorvidt slik spredt boligbygging skal innarbeides i ny 
kommuneplan, og hvordan. 

B. Knutepunktutvikling 

Som stasjonsby har Spydeberg potensial som knutepunkt for kollektivtrafikk. Planarbeidet skal 
legge til rette for en utvikling som sikrer at flest mulig reiser skjer kollektivt og til fots/med sykkel. 
Det skal utarbeides en parkeringsstrategi for Spydeberg sentrum.  

C. Næringsutvikling  

I planarbeidet skal rammebetingelser og vilkår for næringsutvikling i hele kommunen vurderes. 
Representanter for bransjer og næringer skal involveres i arbeidet. Potensiell synergi mellom 
kultur, herunder idrett og kulturminner, og næringsvirksomhet skal undersøkes særskilt.  

D. Massedeponi og masseuttak 

I planarbeidet skal det utarbeides en kommunal strategi for deponier og masseuttak, herunder 

omfang og kriterier for lokalisering.  

 

5.3: Livskvalitet og nærmiljø  - lage bra dager  

Gjennom hele livsløpet legger lokalsamfunn og fellesskapsløsninger viktige rammer for den enkeltes 
liv og livskvalitet. Gode oppvekstvilkår og trygge nærmiljø tilrettelagt for fysisk aktivitet bidrar til 
livskvalitet og styrker folkehelsen. Det samme gjør deltakelse i organisert og uorganisert aktivitet 
innen kultur og idrett. Gode barnehager og skoler  står sentralt i samfunnsutviklingen, det samme 
gjør institusjoner og virksomheter som ivaretar helse-  og omsorgstilbud. I planarbeidet skal 
tilgjengelighet for alle legges til grunn. Det settes særlig fokus på utviklingen av det flerkulturelle 
Spydeberg. 

Viktige deltema: 

A. Oppvekst i Spydeberg 

I planarbeidet skal barn og unges oppvekstsvilkår generelt og barnehage og skole spesielt stå i 
fokus. Målet er å legge rammer som gjør Spydeberg til en god oppvekstkommune der barn og 
unge gis en solid grunnutdanning. 

B. Tilrettelegge for fysisk aktivitet og friluftsliv 

Planarbeidet skal utrede og sikre allmennhetens tilgang til viktige områder for friluftsliv, som 
f.eks. Lyseren. Det skal vurderes planbestemmelser som hjemler tilrettelegging for fysisk aktivitet 
for alle aldersgrupper ved større utbygginger. 

C. Framtidsrettet helse- og omsorgstilbud 

I planarbeidet skal framtidige arealbehov knyttet til helse og omsorgstjenester utredes.  
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5.4: Klima og miljø – grønt samfunn 

Planarbeidet skal sikre videreføring av vedtatt Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold. 
Sikring av drikkevannskilde og vassdrag mot forurensing samt vurdering av flom- og rasrisiko blir 
viktige deltema i planarbeidet. Andre tema: 

 Jordvern 
 Naturvern, herunder biologisk mangfold 

 Grønnstruktur/grønne arealer 
 

 

5.5: Kommunen som organisasjon, tjenesteyter og arbeidsgiver 

Utvikling av kommunen som organisasjon skal nedfelles i kommuneplan. God økonomistyring og 
kvalitet i tjenestene er viktige målsetninger. 

Viktige deltema: 

A. Strategi for kompetanseutvikling og rekruttering 

Som myndighetsutøver og produsent av kommunale tjenester er Spydeberg kommune avhengig 
av å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse. Som ledd i planarbeidet skal det utarbeides 
strategi for kompetanseutvikling og rekruttering. 

B. Interkommunalt samarbeid 

Flere virksomheter i Spydeberg kommune inngår allerede i interkommunalt samarbeid. I 
planarbeidet skal omfang og form på framtidig samarbeid med andre kommuner vurderes. 
Arbeidet skal ses i sammenheng med ny kommunereform, jf. kommuneproposisjonen 2015. 

. 

5.6: Revisjon av planverk og -hierarki 

Gjeldende planstrategi tar til orde for en sortering av kommunens planverk og planhierarki ved 
utarbeidelse av  ny kommuneplan. Eksisterende planer skal gjennomgås, og det skal vurderes om 
hele eller deler av eksisterende planverk kan inngå i kommuneplanen. Dette gjelder mellom annet 
eksisterende kulturminneplan. 
 
Det skal også vurderes om enkelte eksisterende planene skal utgå i sin helhet. Behov for eventuelt 
nye planer skal vurderes, samt hvor i hierarkiet disse plasseres. Revisjon av planverket krever god 
dialog med berørte parter, og for planer som vurderes avviklet skal disse involveres særskilt.  
 
Revisjonen omfatter ikke planer med arealdel. 
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6. Utredningsbehov i planarbeidet 

Her framgår utredningsbehov som ikke er omtalt i foregående del «Sentrale tema og 
problemstillinger». 
 
6.1: Befolkningsutvikling 

Det er igangsatt arbeid med befolkningsprognose, med tre ulike vekstscenarier, med tanke på 

fastsettelse av årlig befolkningsvekst i ny kommuneplan. Kommunaløkonomiske konsekvenser av 

vekstscenarier vil bli utarbeidet.  Det skal utarbeides boligbyggeprogram. 

 

6.2: Attraktivitet  

Som ledd i arbeidet med hovedtema kommuneutvikling skal det gjennomføres analyse av Spydeberg 

kommunes attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting.  

 

6.3: Igangsatte utredninger med betydning for planarbeidet 

 Overordnet ROS-analyse og utarbeidelse av beredskapsplan (avsluttes 1. halvår 2014) 

 Naturtyperegistrering (avsluttes høsten 2014) 

 

6.4: Arealdelen 

Kommuneplanens arealdel skal bygge på samfunnsdelen, som fastsetter overordnete mål og 

strategier. Arealinnspill skal vurderes i forhold til dette.  

Kommuneplanens konsekvenser for miljø og samfunn skal utredes, jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.2009. Det innebærer at alle utbyggingsstrategier og konkrete forslag 

til endret arealbruk skal vurderes tilsvarende. Alle innspill knyttet til endret arealbruk som 

innkommer i høring og offentlig ettersyn vil bli vurdert opp mot planprogrammets føringer. Ved 

sluttbehandling av planprogrammet vil kommunen ta stilling til hvilke forslag som skal vurderes 

videre i planarbeidet. 

I endelig behandling av KDP for sentrum 2012-2024, jf. vedtak i sak K-066/12 pkt.8, har 

kommunestyret vedtatt at følgende arealer skal vurdere for framtidig utbygging i utarbeidelsen av 

forslag til ny kommuneplan: 

 Løkenjordet (sentrumsformål) 

 Grååsen II (boligbebyggelse) 

 Areal ved Fossum langs fv. 128 (næringsbebyggelse) 

Kommunale vedtekter til plan- og bygningsloven skal vurderes tatt inn i kommuneplanens arealdel 

med bestemmelser. 
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7. Planprosess – organisering og framdrift 

7.1: Organisering av arbeidet 

Politisk organisering: 

Kommunestyret vedtar endelig planprogram, samt ny kommuneplan. 

Formannskapet er politisk styringsgruppe. Formannskapet er delegert myndighet til å legge forslag til 
planprogram samt forslag til kommuneplan ut på høring og offentlig ettersyn. Formannskapet 
innstiller til endelig vedtak i kommunestyret for planprogram og plan. 

Komité for oppvekst og omsorg (KOOK), Komité for miljø, plan og teknikk (KMPT), Eldreråd, Råd for 

flyktninger og integrering, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Næringsutvalget får 

forslag til plan til uttalelse før behandling i Formannskapet, både ved 1. og 2. gangs behandling.  

 

Administrativ organisering: 

Rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe, som skal sikre framdrift og har ansvar for 
overordnete beslutninger i prosessen. 

Arbeidsgruppa er tverrfaglig sammensatt og har faglig ansvar for utredninger og utarbeiding av 
planforslag. Prosjektansvarlig er virksomhetsleder for teknisk forvaltning. Arealplanlegger er 
prosessansvarlig. Øvrige to medlemmer er rådgivere … 

Referansegrupper består av fagpersoner fra organisasjonen og andre ressurspersoner, også eksterne. 
Gruppene leverer innspill på bestilling og mandat fra arbeidsgruppa. Der eksisterende planer 
vurderes innarbeidet i kommuneplan, skal arbeidet gjennomføres med referansegrupper der berørte 
parter er representert.  

Det skal oppnevnes referansegrupper med ekstern representasjon for arbeidet med følgende tema: 

 Oppvekst 

 Næringsutvikling 

 

7.2: Medvirkning 

Plan og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planprosesser, også utover de formelle 
medvirkningskrav som følger av høring og offentlig ettersyn.  

Åpent møte/framtidsverksted 

Det legges opp til minimum ett åpent møte som ledd i arbeidet med planforslaget. Møtet 
gjennomføres som verksted, der ulike framtidsscenarier drøftes. Oppvekst og næringsutvikling vil 
være sentrale tema i dette verkstedet. Bred mobilisering til verksted er viktig for å sikre bredde i 
diskusjonene. 

I høringsperioden for planforslaget kan folkemøte med presentasjon av forslaget være aktuelt. Også 
utstilling av planforslaget vurderes.  

Bruk av kommunens hjemmesider/sosiale medier 

Kommunens hjemmesider skal brukes for å formidle status og innhold i planprosessen. Interaktivitet 
vil bli vektlagt.   
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Involvering av skolene 

Skolene, to barneskoler og en ungdomsskole, er viktige ressurser i samfunnsutviklingen og vil bli 
invitert til å delta i planarbeidet, som gjennom spørreundersøkelser og miniverksteder. 

 

7.3: Framdrift 

Det tas sikte på sluttbehandling av ny kommuneplan i løpet av 1. halvår 2015. 

Viktige milepæler i arbeidet med kommuneplan for Spydeberg 2015-2027: 

Første gangs behandling, forslag til planprogram, for høring og offentlig ettersyn 
(Formannskapet) 

Juni 2014 

Varsel om oppstart av planarbeid samt høring og offentlig ettersyn, forslag til 
kommuneplan 

Juni 2014 -
aug. 2014 

Andre gangs behandling av planprogram og endelig vedtak (Kommunestyret) Sept./okt. 
2014 

Åpent møte/framtidsverksted Nov. 2014 

Leveranse fra arbeidsgrupper Des. 2014 

Første gangs behandling, forslag til kommuneplan 2015-2027, råd og utvalg til 
uttalelse 

Feb. 2015 

Første gangs behandling, forslag til kommuneplan 2015-2027 (Formannskapet) Mars 2015 

Høring og offentlig ettersyn, forslag til kommuneplan Mars-april 
2015 

Andre gangs behandling, forslag til kommuneplan 2015-2027, råd og utvalg til 
uttalelse 

Mai 2015 

Andre gangs behandling, forslag til kommuneplan (Kommunestyret) Juni 2015 

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
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Planprogram, kommuneplan 2015-2027. 1. gangs behandling av forslag før 
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Saksopplysninger 

I planstrategi for Spydeberg kommune, kommunestyreperioden 2011-2015, påpekes det at gjeldende 
kommuneplan vedtatt i 2007 trenger fornyelse og oppdatering, blant annet fordi den er vedtatt etter 
gammelt regelverk (tidligere plan- og bygningslov). Ny kommuneplan er derfor en prioritert 
planoppgave i kommunestyreperioden. 

Forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 er utarbeidet og skal sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. 

Kommunens rett og plikt til å utarbeide kommuneplan er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 
11. Oppstart av arbeid med kommuneplan og utarbeiding av planprogram er hjemlet i pbl §§ 11-12 
og 11-13. 

 

Vurdering 

Kommuneplanen skal være et strategisk dokument og virkemiddel for å bidra til styre 
samfunnsutviklingen i kommunen. Arealdelen skal være en oversiktsplan for hele kommunen. 
Planprogrammet skal beskrive formålet med og omfang av planarbeidet, gjennomføring av 
planprosessen, opplegg for medvirkning og utredningsbehov i planarbeidet. 

I utarbeidelsen av forslag til planprogram har det vært viktig å avdekke hvilke utfordringer og 
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muligheter Spydeberg kommune har i dag, samt legge til rette for planlegging av framtidig utvikling. 
Planstrategien beskriver viktige utviklingstrekk, og disse trekkene har gitt føringer for tema og 
problemstillinger i planprogrammet. Det er avholdt verksteder med virksomhetsledere, 
Ungdommens kommunestyre og Kommunestyret. I tillegg er det gjennomført spørreundersøkelse 
blant virksomhetsledere og folkevalgte. Innspill fra disse verkstedene og spørreundersøkelsen har 
vært viktige i utforming av planprogrammets temavalg. 

Oppsummering av innspill fra verkstedene, med et utvalg av hovedtema basert på disse innspillene, 
ble forelagt hovedutvalgene Komité for oppvekst og omsorg og Komité for miljø, plan og teknikk 3. 
april 2014. 

Nasjonale og regionale føringer er også søkt ivaretatt i forslaget til planprogram. Forslaget har søkt å 
tydeliggjøre og avgrense omfanget av tema og problemstillinger for å kunne fokusere på de viktigste 
planoppgaver og –utfordringer. Gjennom en avgrensning vil omfanget av planarbeidet bli mer 
oversiktlig og forutsigbart, og involverte parter vil lettere kunne forholde seg til det planarbeid 
forslaget til planprogram beskriver.  

Se for øvrig forslag til planprogram (vedlegg 1). 

 

Konklusjon 

Rådmannen mener forslag til planprogram er utarbeidet i samsvar med gjeldende planstrategi samt 
nasjonale og regionale føringer. Rådmannen tilrår derfor at forslag til planprogram for kommuneplan 
2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av 
planarbeid. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Oppstart av arbeid med kommuneplan 2015-2027 varsles, og forslag til planprogram for 
kommuneplan for Spydeberg 2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§ 
11-12 og 11-13. 
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VEDTAK I SAK K-080/12: 

 

1. Planstrategi for Spydeberg kommune med forslag til prioriteringer 

av planoppgaver vedtas. 
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1. BAKGRUNN OG PROSESS  

Lovgrunnlag.  

Planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven, § 10-1. I henhold til 

loven er kommunen pålagt å utarbeide en kommunal planstrategi innen 1 år etter 

konstituering av kommunestyret. Hensikten er å sette fokus på de planoppgaver 

kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket 

utvikling.   

Utarbeidelse av kommunal planstrategi, kommuneplan med samfunnsdel og 

arealdel, samt områdereguleringsplaner er direkte lovpålagt i plan- og 

bygningsloven. Utover dette er øvrige plantema ikke lovpålagt, men det 

foreligger ulike statlige og regionale forventninger om planer på noen områder. 

Forventingene kan også ligge som forutsetninger for at kommunen mottar div. 

økonomiske tilskudd. 

 

Medvirkning. 

Spydebergs planstrategi er utarbeidet i samspill mellom politikerne og 

administrasjonen. Det har bl.a. vært gjennomført workshops med Komité for 

miljø, plan og teknikk.  

Spydeberg har deltatt i Planforum i fylket og mottatt veiledning underveis fra 

planmyndigheten i fylket. Synspunkt fra statlige og regionale myndigheter, samt 

fra nabokommuner, vil bli innhentet samtidig med at planen legges ut for høring 

i 30 dager. 

 

2. 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. Fokusområder går igjen som en rød tråd fra kommuneplanen til 

økonomi- og strategiplan, tertialrapporter og årsmelding. Det er ikke en like klar 

sammenheng mellom kommuneplanen og øvrige planer. 

Spydeberg kommune har en rekke vedtatte planer av eldre dato. Flere av disse 

forholder seg ikke direkte til målsettingene i kommunens gjeldende 

styringssystem. I mange tilfeller er ikke tiltak fulgt opp eller gjennomført på 

grunn av ressursmangel og flere av planene er utgått uten at de er erstattet av 

nye planer eller rullert.  
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3. UTVIKLINGSTREKK  

I forbindelse med planstrategien er det utarbeidet et utfordringsdokument med 

vekt på de utfordringene som er spesielle for kommunen eller der Spydeberg 

skiller seg ut i forhold til landet for øvrig. Det har også framkommet innspill i 

oppsummerende dialogmøtet i mai til tema som ønskes tatt med i planstrategien. 

Dette kapitlet tar for seg både innspillene fra dialogmøtet samt utfordringene i 

utfordringsdokumentet. Utvalget er ikke uttømmende, men gir et bilde av 

sentrale utfordringer i Spydeberg kommune. 

 

 

a) Befolkningsutvikling 

• Fra 1997 til 2010 har Spydeberg hatt en befolkningsvekst på 1,45 % i året. 

Gjennomsnitt i Østfold er 0,91 % i samme periode. (Østfold analyse). Med 

kommunens beliggenhet nær til hovedstaden, forventes veksten heller å 

øke enn avta de nærmeste årene. 

Tabellen viser beregnet befolkningsframskriving fordelt på aldersgrupper  

 (Østfold analyse) 

 

• Situasjonen i Europa, med økonomisk usikkerhet og økt arbeidsledighet, 

kan føre til økt innvandring. Østfold blir for mange første stopp inn i 

landet og flere kan velge å slå seg ned her. 

• Hvilke boenheter og tjenester som tilbys innbyggerne har sannsynligvis 

innvirkning på hvem som velger å bosette seg her. 

• Utviklingen i kommunen de siste årene viser at vi kan forvente økt press 

på flere av tjenestene som omsorgslønn, avlastning, støttekontakt. Det blir 

også økt andel eldre og generelt flere brukere i alle aldre i pleie og omsorg. 

• Med flere innbyggere er det behov for å se på hvordan kommunen 

organiserer sine tjenester. I dialogmøtet framkom behov for å se på 

tjenestene til funksjonshemmede og skolestruktur/ skolebygg spesielt. 
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b) Utdanning 

• Kommunens elever scorer lavere enn landsgjennomsnittet på nasjonale 

prøver på 5. trinn, mens 8. trinn ligger over fylket i lesing og engelsk og 

likt i regning. (Nasjonale prøver 2011-2012) 

• Innbyggerne i Spydeberg har i større grad enn gjennomsnittet i Norge 

videregående skole som sin høyeste utdannelse, og velger oftere en 

praktisk utdannelse.  

 

 

 

 

c) Næring og arbeidsplasser 

• Det er mye pendling både inn og ut av kommunen og vi er avhengig av  å 

opprettholde og videreutvikle god offentlig kommunikasjon. 

• Kommunen har lite ledige næringsarealer og det er uklart hvorvidt nye 

områder tillates regulert. 

• Handelsstanden står overfor nye utfordringer etter omlegging av E18. 

 

d) Folkehelse og levekår 

• Samhandlingsreformen krever lokalt ny kompetanse, økt antall stillinger, 

nye lokaler og utstyr. 
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• Spydeberg har utfordringer i forhold til høy forekomst av hjerte- og 

karsykdommer hos både menn og kvinner. 

• I Spydeberg er det mange unge funksjonshemmede som trenger mye 

tilrettelegging de nærmeste årene, både innenfor skole, fritid og bolig. 

• Tjenester innen psykisk helse og barnevern opplever økt etterspørsel. 

• Kommunen har ambisjoner om å tilby gode møteplasser til befolkningen 

og det ønskes utvidet tilbud og økt tilgjengelighet til biblioteket og 

tilrettelegging av flere grønne lunger. 

 

e) Miljøutfordringer 

• I hele Norge er det gamle vann- og kloakkrør som trenger utskifting, også i 

Spydeberg. 

• Det er en utfordring å håndtere Lyseren som både drikkevannskilde og 

område tilrettelagt for rekreasjon og bading. 

• Hyllibekken er flomutsatt. 

• Tung transport i Stasjonsgata medfører støy og rystelser, det er også annen 

trafikkstøy i enkelte boområder. 

• Forurensning fra landbruket krever omlegginger i produksjon og 

arbeidsmåter. 

 

f) Regional samhandling 

• Indre Østfold regionråd legger til rette for økt samarbeid mellom 

kommunene i regionen. Spydeberg leder rådet i 2012 og 2013. 

• Samhandlingsprosjektet er et samarbeid mellom syv kommuner i Indre 

Østfold og Sykehuset Østfold i forbindelse med den pågående 

Samhandlingsreformen. De syv kommunene er Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. 

• Spydeberg er medeier i mange interkommunale selskaper. 
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4. FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR KOMMUNENS 

PLANBEHOV 

a) Nasjonale forventninger 

Det ble for første gang utarbeidet nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging i 2011. Disse forventningene vil kunne gi føringer for den 

kommunale planleggingen under gitte tema. Temaene som særlig skal vektlegges 

i perioden 2011 til 2015 framkommer i Kongelig resolusjon av 24. juni 2011: 

• Klima og energi 

• By- og tettstedsutvikling 

• Samferdsel og infrastruktur 

• Verdiskaping og næringsutvikling 

• Natur, kulturmiljø og landskap 

• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. 

b) Regionale føringer og planer 

• Ny fylkesplan for Østfold ble godkjent i mars 2011.  

Hovedtema i planen er levekår og folkehelse, verdiskapning og miljø. 

• Regional planstrategi for Østfold er på høring. 

• Det er gjennomført framtidsstudie i samarbeid med Hobøl kommune innenfor 

regjeringens LUK satsing. Hensikten med LUK er bl.a. å se på samarbeid rundt 

utvikling av tettsteder, tilgjengelige møteplasser for alle og samordne bruk av 

virkemidler. 

c) Interkommunalt samarbeid 

• Strategiske valg innenfor IKT i regi av Indre Østfold Data. 

• Pågående prosesser angående framtidig samarbeid og samarbeidsform mellom 

kommunene i Indre Østfold. 

• Utviklingen innenfor Samhandlingsprosjektet.  

d) Ressurser til lokalt planarbeid 

• Spydeberg har per i dag begrensede ressurser til planarbeid både når det 

gjelder kompetanse og tidsbruk.  
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5. EVALUERING OG VURDERING AV GJELDENDE 

KOMMUNEPLAN OG KOMMUNENS PLANBEHOV 

2012-2015 

Gjeldende kommuneplan for Spydeberg er vedtatt i 2007. Den er bygd på 

prinsippene for Balansert målstyring, men har et omfang i antall fokusområder 

som er noe i overkant av det som er håndterbart. For at kommuneplanen skal 

fortsette å være et bruksdokument, trenger den fornyelse og oppdatering. Både 

areal- og samfunnsdelen må revideres for å komme i samsvar med ny plan- og 

bygningslov og for å gi et godt samspill med Fylkesplanen.  

 

Temaene som omtales i kapittel 3, Utviklingstrekk, er utgangspunkt for en ny 

kommuneplan. Noen av disse temaene vil kunne behandles utfyllende i selve 

kommuneplanen mens andre vil trenge egne fagplaner. Det er en målsetting å 

begrense antall planer.  

 

Det anses også som hensiktsmessig å foreta en sortering av kommunens planverk 

og planhierarki i prosessen med utarbeidelse av ny kommuneplan ved å 

gjennomføre en vurdering av plansystemet og lage et klart hierarki. Det bør 

framkomme tydelig hva som skal inngå i kommuneplanen og hvilke andre 

planer man finner det hensiktsmessig å utarbeide, samt hvor i hierarkiet disse 

plasseres. Det er også nødvendig å vurdere om noen av de eksisterende planene 

skal utgå. 

 

Departementet har i veilederen om kommunal planstrategi vist sammenhengen 

mellom planstrategien og oppstart av kommuneplanrevisjon på følgende måte: 
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6.  FORSLAG TIL PRIORITERING AV PLANOPPGAVER 
Skravert periode «under arbeid» inneholder hele perioden hvor arbeid pågår og avsluttes med sluttbehandling.  

«Sluttbehandling» er planer som allerede er på høring/ til behandling. 

Der hvor status er «videreføres», gjelder planene inntil annet er vedtatt. Det vil være naturlig å se på flere av disse 

planene med tanke på implementering i ny kommuneplan. Avklaringer rundt hvilke planer dette gjelder, blir del av 

planprogrammet for kommuneplanen. 

PLAN/TEMA 
Høst 

2012 

Vår 

2013 

Høst 

2013 

Vår 

2014 

Høst 

2014 

Vår 

2015 

Høst 

2015 

Kommuneplan        

samfunnsdel  Under arbeid   

arealdel  Under arbeid   

Sentrumsplan (2009-2021) 
Slutt-

beh. 
      

Kommunedelplan for vannforsyning og 

vannmiljø (2004-2020) 
Videreføres 

Hovedplan for vannforsyning og avløp 

(2013-2020) 

Slutt-

beh. 
      

Beredskapsplan helse- og sosialtjenesten Under arbeid     

Beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven) Under arbeid     

Smittevernplan (2009) Under arbeid     

Barnehage- og skolebruksplan (2007-2020) Under arbeid      

Kulturell skolesekk    Under arbeid   

Boligsosial handlingsplan (2004)  
Under 

arbeid 
     

Kommunedelplan for oppvekst (1997-

2016) 
Videreføres 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan  

(2008-2011) 
Videreføres 

Kommunedelplan for pleie og omsorg 

(1997-2016)  
Videreføres 

Kommunedelplan for Helse- og miljøvern 

(1997-2016) 
Videreføres 

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

(2011-2022) 
Videreføres 

Kommunedelplan for kulturminnevern 

(1995-2007) 
Videreføres 

Kommunedelplan for biologisk mangfold 

(1995-2007) 
Videreføres 

Kommunedelplan for viltressursene i 

Spydeberg (1995-2007) 
Videreføres 

Mål og strategier for miljøtiltak i 

landbruket (2009-2012) 
Videreføres 

Klima og energiplan for kommunene i 

Indre Østfold (2011-2020) 
Videreføres 

Trafikksikkerhetsplan (2009-2020)  Videreføres 

Strategisk plan for næringsutvikling 

(2009-2029) 
Videreføres 

Strategisk Næringsplan for Indre Østfold, 

utkast til plan 2010-2013. 
Videreføres 
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