
 
Fylkesplan for Østfold: Drøftingsgrunnlag for dialogmøte 2 om 
arealstrategien 

 

Innledning 
 
Fylkestinget vedtok 25. oktober 2017 samfunnsdelen for rullert fylkesplan for Østfold. 
Samfunnsdelen, som har vært ute til offentlig høring, fastsetter mål og strategier for den 
videre utvikling av østfoldsamfunnet. Arealstrategien utgjør den andre hoveddelen av 
fylkesplanen og skal være et virkemiddel for å nå målene i samfunnsdelen. Ved politisk 
vedtak av samfunnsdelen foreligger det nå et grunnlag for å gå i dialog med kommunene om 
utforming av og innhold i arealstrategien. 
 
Drøftingene med kommunene er praktisk innrettet med regionrådene som dialogarena. For 
Nedre Glomma er det styringsgruppen for bypakka som er dialogarena (Hvaler og Rakkestad 
kommuner tiltrer som formelle medlemmer av styringsgruppen ved behandling av 
fylkesplanen). Det er gjennomført et dialogmøte 1 med hver av regionene. Dette møtet 
hadde som hensikt å redegjøre for planprosess og planprinsipper for arealstrategien, og ble 
gjennomført på administrativt nivå fra Østfold fylkeskommunes side. For Halden og Aremark 
regionråd vil dialogmøte 1 og dialogmøte 2 gjennomføres i ett og samme møte. 
 
Dialogmøte 2 vil med utgangspunkt i vedtatt samfunnsdel utgjøre de politiske drøftingene 
for arealstrategien. Fylkeskommunene stiller med en politisk dialoggruppe, ledet av 
fylkesordfører, i disse møtene.  
 
Dette foreliggende drøftingsdokumentet vil utgjøre grunnlaget for drøftingene i dialogmøte 
2. Drøftingsdokumentet skal klargjøre innretning og prosess for dialogmøtene og beskrive og 
problematisere viktige temaer i arealstrategien/retningslinjene. Som vedlegg følger 
kartgrunnlag i form av arealkart og regionale temakart. 
 
 

Om rullering av fylkesplanen 
 
Gjeldende fylkesplan var en markant nyskaping da den ble utarbeidet for snart 10 år siden. I 
arealstrategien ble det introdusert både nye bestemmelser og et nytt begrepsapparat. 
Gjennom flere års arbeid med og praktisering av fylkesplanens bestemmelser, blant annet 
gjennom rullering av kommuneplanene, viser evalueringen av fylkesplanen at den har gitt 
bedre forutsigbarhet og bedre felles forståelser for nødvendige grep i planleggingen i 
Østfold. På den bakgrunn har fylkestinget bestilt en «lett rullering» av fylkesplanen. Det 
innebærer blant annet:  
 

 Etablert begrepsapparat skal i størst mulig grad fastholdes, herunder definisjon av 
senterstruktur 

 Grunnmodellen for arealstrategien, transporteffektivitetsmodellen, skal ligge fast 



 Fylkesplankartet skal fortsatt inneholde grenser for framtidig tettbebyggelse 
 Samlet areal for fremtidig tettbebyggelse i de enkelte byer og områdesentra ligger 

fast. (Befolkningsprognosene som er gitt i gjeldende fylkesplan, har truffet såpass 
godt at befolkningsutviklingen i seg selv ikke tilsier endringer i tettstedsarealene).  

 Arealstrategien skal fortsatt ha rekkefølgebestemmelser for utbygging 
 Ordningen med regionale næringsområder og avlastningsområder for handel med 

plasskrevende varer, videreføres. 
 Det skal fortsatt være planbestemmelse for etablering av kjøpesentre. Nasjonal 

bestemmelse erstattes av ny, regional bestemmelse. 
 Det opprettholdes et eget kapittel i fylkesplanen med retningslinjer. Disse skal være 

et styringsredskap for at arealer utnyttes i henhold til mål og strategier i 
fylkesplanen. 

Ved å holde fast på disse grunnleggende forutsetningene i fylkesplanen, skal det sikres at 
planen bidrar til nødvendig forutsigbarhet og etterprøvbarhet. 
 
 

Strukturelle grep 
Fylkesplanens retningslinjer er et nødvendig styringsredskap for at arealene i Østfold skal 
utvikles og forvaltes i tråd med fylkesplanens intensjoner. Det er fra flere hold fremholdt at 
fylkesplanen og særlig retningslinjen oppleves som for detaljerte og omfattende. 
 
I og med at gjeldende fylkesplan var såpass nyskapende var det et behov for å tydeliggjøre 
sammenhenger og nye begreper med forholdsvis omfattende beskrivelser i retningslinjene. 
Gjennom flere års praktisering av fylkesplanen, kan det nå være rom for å gjøre 
retningslinjene noe enklere og mer kortfattede. I tillegg omfatter gjeldende retningslinjer 
forhold som nå i sterkere grad er ivaretatt gjennom nasjonale føringer. Følgende føringer vil 
derfor gjelde for gjennomgangen av retningslinjene: 
 

 Fjerne tekst som primært er av forklarende karakter 
 Fjerne retningslinjer som i dag er sikret nasjonalt, med mindre de er særskilt viktige i 

Østfold, eller der retningslinjene viser hvordan nasjonale føringer skal håndteres i 
Østfold 

 Fokus på synliggjøring av regional politikk 

For øvrig vil strukturen i retningslinjene bli omarbeidet. Utfordringsbildet er annerledes enn 
for 10 år siden, og oppbygging av retningslinjens kapitler må avspeile dette  
 
 
 

Regionale strategier 
 
Gjeldende fylkesplan inneholder et eget kapittel med regionale strategier. Bakgrunnen for å 
ha et slikt kapittel, er at de fire delregionene i fylket langt på vei utgjør funksjonelle regioner 
med felles arbeids- og boligmarked. I tillegg har de fire regionene ulike utfordringer knyttet 
til naturgitte forutsetninger, beliggenhet og nærings- og kommunikasjonsforhold. 
 



I tillegg la gjeldende fylkesplan opp til å bruke regionrådene aktivt for iverksettelse av 
fylkesplanen gjennom egne utviklingsavtaler. Utviklingsavtalene eksisterer ikke lenger og er 
nå erstattet av arbeidet i og midler som tilføres Næringsriket Østfold. 
 
Evalueringen av gjeldende fylkesplan viser at det er lite eierskap til de regionale strategiene 
som er nedfelt i planen. En av årsakene er at det er mange strategier, og at det ikke er en 
tydelig nok prioritering og spissing. De regionale strategiene er til dels overlappende med 
strategiene i samfunnsdelen. 
 
Planprogrammet for rullering av fylkesplanen slår fast at det fortsatt skal være et kapittel 
med regionale strategier. Fylkesutvalget har samtidig vedtatt at Østfold skal ses på som ett 
planområde.  
 
Arbeidsgruppe areal for fylkesplanen foreslår at de regionale strategiene forenkles betydelig. 
Det foreslås at det ikke lenger skal være egne regionale strategier for hovedtemaene i 
samfunnsdelen (klima og miljø, verdiskaping og kompetanse, levekår og folkehelse). 
Begrunnelse er at de strategiene som er nedfelt i samfunnsdelen, er gjeldende for hele fylket 
og at ytterligere utdyping og spesifisering av disse hører hjemme i kommunal planlegging. 
Arbeidsgruppen foreslår at de regionale strategiene har et spesifikt fokus på arealstrategien.  
 

Bestillingen til regionrådene/Styringsgruppen for Nedre Glomma blir således: 
 

 Definer maks 5 hovedstrategier for gjennomføring av arealpolitikken i regionen 
(disse kan til en viss grad sammenlignes med «Gjennomgående mål og strategier» i 
gjeldende fylkesplan). Gjerne underbygge disse strategiene med en kort omtale. For 
Nedre Glomma må det tas særskilt hensyn til krav knyttet til en mulig Byvekstavtale. 

 Kom med eventuelle innspill til revisjon av prosateksten til regionale strategier. 

 
 

Senterstruktur 
Regional senterstruktur ble for første gang etablert i fylkesplanen i 2009 og består av tre 
nivåer: By- og regionsenter, områdesenter, lokalsenter. Eventuelle grender og bydelssentra 
skal fastsettes i kommuneplan (spredt utbygging skal knyttes til grender).  
 
Kommunene kan ha behov for endring av enkelte sentres status som følge av endrede 
vekstforutsetninger eller kommunereform. Sentrenes status kan være et viktig strategisk 
verktøy for kommunene. Avklaring i fylkesplanen gir forankring og forutsigbarhet for hvilken 
type utvikling kommunen ønsker, f.eks. mengde vekst, funksjoner og forventninger til 
regionale og nasjonal ressursbruk. 
 
Mulige endringer i fylkesplanen: 

1) Ved endring fra områdesenter til lokalsenter: Langsiktig grense tas ut av 
fylkesplankartet og stedet avmerkes som lokalsenter. Lokalsenterets videre utvikling 
begrenses til vedlikeholdsutbygging i tråd med retningslinjene.  

 



2) Ved endring fra lokalsenter til områdesenter: Senteret legges inn i fylkesplanens kart 
som framtidig områdesenter som avgrenses med langsiktig grense. Endring i 
retningslinjer: Tekstlig krav til avgrensning i en kommuneplanprosess. Prosessen må 
avsluttes innen 2 år. 

 
Kommunene bes melde inn om det er aktuelt med endringer i senterstrukturen i sin 
kommune.  

 
 
Knutepunktutvikling 
 
Fordi noen områder i de største byene vokser og potensielt kan konkurrere med funksjonene 
i sentrum, er det behov for å definere hva disse områdene skal utvikle seg til.  
 
Ut fra prinsippene for bærekraftig arealbruk skal utbyggingsmønsteret i regionen basere seg 
på eksisterende sentra og infrastruktur i kommunene. Byene skal styrkes ytterligere som 
naturlige sentra og knutepunkt, og som motor for den regionale utviklingen. 
 
Forståelsen av hva et knutepunkt er og hva som naturlig bør lokaliseres der er ulik. Dette 
skaper uenighet og frustrasjon omkring virkemiddel- og ressursbruk. Som underlag for 
drøfting av hvilke funksjoner som skal lokaliseres hvor, er det behov for å definere et 
knutepunkthierarki og koble dette til senterstrukturen.  
 
Bysentrene skal være de viktigste knutepunktene, men innenfor byenes tettstedsområder 
kan det også være andre knutepunkt som bør vurderes i fylkesplanen. Hvordan skal vi skape 
en mest mulig funksjonell knutepunktutvikling i disse områdene uten at det går på 
bekostning av bysentra? 

For at Nedre Glomma skal kunne inngå bymiljø- og byvekstavtaler med staten, er det også et 
krav til en målretting og prioritering av ressursinnsatsen innenfor bybåndet. Her er det 
derfor spesielt viktig å avklare en knutepunktstruktur. 
 

Mulig definisjon i fylkesplanen: 
Knutepunkt er steder i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre, og 
hvor det foretas omstigninger eller bytter mellom kollektive transportmidler. 
 
Primærknutepunkter: Tilsvarer bysentrum med flerfunksjonelt senter, hvor knutepunktet 
knytter kommunen og fylket sammen. Fra primærknutepunktet er det gode forbindelser ut 
av fylket. Det bør være flere ulike typer reisemidler (buss, bane, tog, båt). Et 
primærknutepunkt er også et eget målpunkt, med handelsvirksomhet og servicetilbud som 
dekker behovet for et stort omland. 

Sekundærknutepunkter: Er knutepunkt utenfor bysentrum, der det er en forbindelse ut av 
fylket og man kan reise lokalt innen samme kommune og/eller samme fylke. 
Sekundærknutepunkt kan også være et eget målpunkt, med handelsvirksomhet og 
servicetilbud i mindre skala enn i et regionalt knutepunkt. Kollektivtilbudet og 



servicetilbudet er av annen kvalitet enn i primærknutepunktene og skal dekke behovet for et 
lokalt omland. 

Områdesenter og enkelte avklarte områder innenfor byenes tettstedsgrenser kan være 
sekundærknutepunkt  

Kommunene kan selv i sine kommuneplaner legge til rette for mindre knutepunkter og 
lokale omstigningspunkter, der det er lagt til rette for overgang mellom to eller flere 
transportmidler og kollektivsystemet. 

Mulige endringer i fylkesplanen: 

1) Legge inn retningslinjer som fastslår at: 
a. Virksomheter av nasjonal og regional betydning skal lokaliseres i sentrum. 
b. Sekundærknutepunkt kan ha konsentrasjon av handel, service og 

arbeidsplasser som dekker et lokalt behov. 
c. Både primær og sekundærknutepunkt skal ha en bymessig og flerfunksjonell 

arealutvikling. 

2) Høyden-Varnaveien og Grålum legges inn som sekundærknutepunkt 
 
 

 

Næringsarealer 
Fylkesplanens samfunnsdel slår fast at vi ikke har lykkes med ABC-prinsippet i Østfold (såkalt 
«rett virksomhet på rett plass»). Rett lokalisering av virksomheter skal bidra til mindre 
transportarbeid, bedre utnyttelse av kollektivtransporten og mer effektiv arealbruk. Det skal 
bidra til at næringslivet får gode vekstvilkår, bedre forutsetninger for cluster-utvikling og 
større investeringsvilje. Arbeidsplass- eller besøksintensive virksomheter bør lokaliseres 
sentralt. 
 
For å sikre en sterkere forankring og forståelse av dette prinsippet er det viktig at offentlige 
myndigheter går foran. Flere offentlige lokaliseringer i Østfold er ikke i tråd med ABC-
prinsippet. Fra nasjonalt hold er nylig krav om «rett» lokalisering av statlige virksomheter 
tydeliggjort.  
 
Utvikling av attraktive sentra er avgjørende for at A-virksomheter skal ønske å etablere seg 
der, denne sammenhengen bør synliggjøres og forsterkes i fylkesplanen.  
 
Næringsvirksomheter etablerer seg uavhengig av kommunegrenser, og de ønsker 
forutsigbarhet og fleksibilitet. Gjeldende fylkesplans anbefaling om interkommunalt 
samarbeid om næringsutvikling, har i liten grad vært fulgt opp. Felles interkommunale 
næringsstrategier som kartlegger eksisterende næringsarealer, behovene til næringslivet og 
lokalisering i.h.t. ABC-prinsippene, er viktige verktøy for å utvikle et felles arbeidsmarked 
hensiktsmessig, utnytte og optimalisere mulighetene og felles virkemidler. 
 



Ordningen med regionale næringsområder videreføres for å gi et tilbud til arealkrevende 
virksomheter. Rambøll har gjennomført en vurdering av eksisterende regionale 
næringsområder, og har konkludert med at det er tilstrekkelig med tilgjengelige arealer 
innenfor de avsatte områdene. 
 
I planperioden er det fremkommet behov som krever nytenking om de regionale 
næringsområdene. Flere arealkrevende næringer er tydelige på at det kreves stabile 
grunnforhold. Blant annet på den bakgrunn påpeker Rambøll at det er behov for et nytt 
regionalt næringsområde i Nedre Glomma.  
 
Et annet behov fra næringslivet er tillatelse til høye bygg. Ikke alle regionale næringsområder 
er egnet for lokalisering av høye bygg. Fylkesplanen bør avklare hvilke regionale 
næringsområder som ikke er egnet for høye bygg.  Det er behov for at de regionale 
næringsområdene utnyttes effektivt. Det bør derfor vurderes krav om minimumsutnyttelse 
for bygningsareal og maksimumsbestemmelser for parkering. 
 
Næringsriket Østfold har igangsatt et arbeid for å utrede hvor det er mulig å tilrettelegge for 
store datasentre i Østfold. Fylkesplanen bør avsette egnet område for lokalisering av store 
datasentre. Næringsriket bør vurdere lokalisering i forhold til samlet samfunnsgevinst og 
reguleringsmessig egnethet.  
 
Mulige endringer i fylkesplanen: 

1) For å styrke etterlevelsen av ABC-prinsippene, bør det vurderes bruk av regional 
planbestemmelse for lokalisering av offentlige virksomheter. 

2) Satsing på attraktive sentra må kombineres med sterkere krav til felles, restriktiv 
parkeringspolitikk i regionene.  

3) Sanering av eldre reguleringsplaner som ikke er hensiktsmessige, er et annet 
virkemiddel som må synliggjøres. Fylkesplanen følges opp med et samarbeidsprosjekt 
for å stimulere til sanering av eldre reguleringsplaner. 

4) Krav til felles interkommunale næringsstrategier som legges til grunn for rullerte 
kommuneplaner, for å kunne inngå større, felles samarbeidsprosjekter med regionale 
myndigheter. Eksempler på samarbeidsprosjekter er å bygge opp planreserver og 
utvikling av verktøy for å sikre attraktive næringsarealer også i sentrum. 

5) Det åpnes for et nytt regionalt næringsområde i Nedre Glomma til arealkrevende 
næringer hvor stabile grunnforhold er avgjørende. Avgrensning av området skal skje 
som oppfølging av fylkesplanen i en interkommunal plan, og ses i sammenheng med 
innveksling av regionale næringsarealer i gjeldende fylkesplan. Funksjoner må 
avklares og rekkefølgebestemmelse skal ilegges. Arealene kan ikke tas i bruk før 
infrastruktur er avklart. Jordvern skal vektlegges. 

6) Områder egnet for store datasentre i Østfold avmerkes i fylkeskartet. Krav til videre 
utredning og endelig avklaring fastsettes. 

 
Delregionen bes vurdere hvilke regionale næringsområder som ikke er egnet for høye 
bygg. 

 



Handel/kjøpesenterbestemmelse 
Kjøpesenterbestemmelsene i gjeldende fylkesplan er en oppfølging av den rikspolitiske 
bestemmelsen om kjøpesentre, vedtatt 2008. Bestemmelsen skal føre til regional 
samordning for å begrense etableringen av store handelskonsepter utenfor by- og 
tettstedssentrene. Hensikten er å redusere transportbehovet og klimagassutslippene, bidra 
til arealøkonomisering og styrke sentrumsattraktiviteten. Bestemmelsen varer ut 2018 eller 
til den blir erstattet av regional planbestemmelse i regional plan. En regional 
planbestemmelse vil gi en juridisk binding på 10 år.  
 
Fylkesutvalget vedtok i 2012 midlertidige, mer skjønnsbaserte retningslinjer for 
områdesenterne, med forutsetning om etablering av en mer permanent bestemmelse ifm 
rulleringen av fylkesplanen. Arbeidsgruppa foreslår en omarbeidelse som vil forenkle 
praktiseringen av bestemmelsen betydelig, og i større grad bidra til å fremme handel i tråd 
med intensjonen i bestemmelsen. 
 
Mulige endringer i fylkesplanen: 

1) En ny planbestemmelse for lokalisering av handel og sørvis som krever at: 
o Store handelskonsepter eller handelsområder etableres i og i tråd med 

senterstruktur definert i fylkesplanen og kommuneplanene. 
o Forbudssone rundt E6 og E18 på 500m på hver side. Sentere iht 

senterstrukturen og avlastningsområder for handel med plasskrevende varer 
er unntatt fra dette forbudet. 

o Krav til gange og sykkelvei og maks antall parkeringsplasser v/utvidelse og 
nybygg i avlastningsområdene for handel 

o Sørvisnæringer må etableres i senterstrukturen  
2) Retningslinjer som har differensierte kvalitets- og omfangskrav knyttet til 

områdesenternes arealpress 
3) Krav til underlag etter fylkeskommunal mal ved innsending av samtykkesøknader. 

 

Forutsigbarhet, fleksibilitet og handlingsrom 
Økt forutsigbarhet har vært en viktig motivasjon fra alle parter for deltakelse i utarbeidelsen 
av fylkesplanen med arealstrategi. Evalueringen av gjeldende fylkesplan viser at 
arealstrategien har bidratt til økt forutsigbarhet.  
 
Det er også ønske om større fleksibilitet, særlig når det gjelder lokalisering av 
næringstomter. Mer fleksibilitet vil i mange tilfeller utfordre regionale og nasjonale 
myndigheters mulighet for å være forutsigbar. Fleksibilitet for næringstomter kan oppnås på 
flere måter, og må derfor vektes opp mot forutsigbarhet. 
 
Fleksibilitet nevnes ofte sammen med ønsket om større lokalt handlingsrom. I forbindelse 
med kommunereformen er det spesielt et behov og en gyllen anledning for de aktuelle 
kommunene å tenke nytt om sin arealbruk. 
 
Østfolds byer og tettsteder har fortsatt ikke en god utnyttelse av arealene sammenlignet 
med andre, sammenlignbare, byer og tettsteder med samme størrelse i Norge. Målene for 
klima og miljø tilsier en kraftig innstramming på arealbruken. Asplan Viak utarbeidet i 2008 



ikke en ren klimamodell i sine arealbruksmodeller, men viste til at for å nå klimamålene 
kreves det en innstramming av transporteffektivitetsmodellen.   
 
I hovedsak bør nye behov dekkes ved at byene og tettstedene vokser «innover». I gjeldende 
fylkesplan er det derfor krav til arealøkonomisering og fordeling av nye arealer fram mot 
2050. Det delregionale og kommunale handlingsrommet er sikret ved at langsiktig grense er 
tegnet opp med tilgang til betydelig større arealer enn kommunene har behov for. 
Arealøkonomiseringen er sikret ved at de faktiske arealene som tas i bruk ikke overstiger en 
arealpott hvor det er regnet inn fortetting, og gjennom rekkefølgebestemmelser. 
Arealpotten er imidlertid ikke liten nok til å tilsvare en klimamodell. Det innebærer at 
fylkesplanens arealstrategi alene ikke er tilstrekkelig verktøy for å nå samfunnsdelens 
klimamål. Det hviler derfor et stort ansvar på kommunene når de beholder et stort 
handlingsrom. 
 
Det er anført at fylkesplanen bør differensieres mer, spesielt ift. områder med liten eller 
ingen vekst. Disse har mindre mulighet til å styre hvor veksten kommer. 
 
 
Mulige endringer i fylkesplanen: 

1) Den mest forutsigbare måten å sikre fleksibilitet i næringslokaliseringen er å lage en 
regional planreserve, hvor porteføljen av ledige næringstomter til sammen gir 
muligheter for ulike typer næringer med spesielle behov. Å bygge opp en planreserve 
betyr at offentlige myndigheter må bruke ressurser uten at man vet om det blir en 
gevinst i form av næringsetablering. Det kan også skape store forventninger hos 
grunneierne. Metoden bør benyttes for næringer som kommunene og regionale 
myndigheter har særlig stor interesse for å tiltrekke seg.  

 
2) Det stilles krav til ny langsiktig avgrensning av by- og områdesentre i den nye 

kommuneplanen for nye sammenslåtte kommuner, innen 2 år etter etablering av 
den nye kommunen, supplert med en ny retningslinje som stiller krav til 
gjennomføring av prosessen. 
 

3) Fylkesplanen differensierer retningslinjene mer mellom sentertypene og forventet 
vekst/press. 
 

 

Masseforvaltning  
Det er behov for regionale retningslinjer for masseforvaltning i Østfold, som sørger for at både 
uttak av råstoff og mottak/deponi av masser blir mest mulig effektivt og miljøvennlig, og i minst 
mulig konflikt med samfunnet forøvrig. Forvaltningen må optimaliseres både for økonomi, miljø 
og gjenbruk. Asplan Viak ferdigstilte våren 2016 fagrapporten «Råstoffuttak og masser i Østfold» 
på oppdrag av Østfold fylkeskommune, ihht drøftingene i Regional planstrategi 2011-2015. 
Denne utgjør et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for 
planarbeidet både lokalt og regionalt. De store infrastrukturtiltakene i Østfold aktualiserer 
behovet for regionale retningslinjer for deponering av masser. Fylkestinget vedtok 22. 
september 2016 midlertidige retningslinjer som skal følges fram til fylkesplanen har behandlet 
tematikken og utarbeidet retningslinjer. Fylkestingets vedtak er vedlagt.  



 
Mulige endringer i fylkesplanen: 
De midlertidige retningslinjene tas inn i fylkesplanen. Det tas inn en retningslinje om at 
kommunene bør håndtere temaet i kommuneplanene. 
 

Regionale dumpeplasser i sjø 
I Regional kystsoneplan for Østfold framkommer det i handlingsprogrammet at det skal 
igangsettes et arbeid med å avklare regionale dumpeplasser. Arbeidsgruppas vurdering i 
fylkesplanarbeidet er at dumpeplasser i sjø og på land må ses i sammenheng. Egnetheten til slike 
dumpeplasser avhenger av mange forhold, som forurensningsgrad, nasjonale krav, mengde, 
nærhet og mulig sikring. Dette er komplekse, faglige ekspertvurderinger, som må være gjenstand 
for grundig behandling. Det foreslås et oppfølgingsprosjekt fra fylkesplanen for å vurdere 
dumpeplasser i sjø.  
Mulige endringer i fylkesplanen: 
Behovet for god dokumentasjon og tilstrekkelige faglige vurderinger omtales i fylkesplanens 
retningslinjer. 
 

Jordvern/jorderstatning 
Østfolds posisjon som matkammer for Norge forplikter fylket til å være ekstra påpasselig 
med jordvern. Store infrastrukturprosjekter utfordrer jordvernet. Muligheter for nydyrking 
og flytting av produktiv jord bør derfor vurderes. 
 
Mulige endringer i fylkesplanen: 
Ved større tiltak hvor dyrket mark tas ut av produksjon skal det redegjøres for muligheten 
for nydyrking eller flytting av jord til erstatning for tapt produktiv jord. 
 
 

Kystsone  
I gjeldende fylkesplan er Østfoldkysten viet stor oppmerksomhet i retningslinjene og 100m 
grensen langs sjøen er nedtegnet i de regionale kartene. Fokus er på å forhindre at 
fritidsbebyggelse hindrer allmenhetens tilgang til kystområdene, og å sørge for at 
utbyggingspress langs kysten ikke går på bekostning av biomangfoldet. I 2014 ble 
kystsoneplanen for Østfold revidert, bl.a. som en følge av strengere nasjonale føringer for 
forvaltning av kystsonen og vassdragsnære områder.  

Gjennom rikspolitiske retningslinjer og kystsoneplanen er mange av de viktige spørsmålene 
og interessene knyttet til kystsoneplanlegging fanget opp, men det kan allikevel være 
relevant å se på retningslinjer som bygger opp om målene i fylkesplanens samfunnsdel, og 
nye utfordringer.     

Et økt fokus på utjamning av sosiale forskjeller i fylkesplanens samfunnsdel gjør 
allmenhetens tilgang til kysten enda viktigere. Spesielt viktig blir det i områder nær 
tettsteder og som er tilgjengelige med kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

Samtidig er det et økt fokus på arbeidsplassvekst og næringsattraktivitet. Både 
opplevelsesnæring i tilknytning til kysten og havnæringer er i vekst. Fylkesplanen må legge til 
rette for bærekraftig næringsutvikling også ved kysten. 



Planlegging i sjøområder blir også stadig mer aktuelt i form av akvakultur, vindkraft, 
utfyllinger, havner og farleder. Her har vi et stort behov for kunnskapsinnhenting og 
kompetansebygging.  

Klimatilpassing som følge av f.eks. stormflo er også et element som vil måtte få sterkere 
fokus i kystsoneplanleggingen i de kommende årene. 

Mulige endringer i fylkesplanen: 

1) Retningslinjene henviser primært til overordnede retningslinjer og forholdet til 
regional kystsoneplan 

a. Hovedmålet med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen: Naturverdier, kulturminneverdier og 
rekreasjonsverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til 
beste for befolkningen i dag og i fremtiden, og skal ligge til grunn for 
forvaltningen av Østfoldkysten. 

b. Retningslinjer for planlegging og forvaltning i Regional kystsoneplan for 
Østfold gjelder. 

2) Ta inn retningslinjer som supplerer/forsterker regional kystsoneplan 
a. I arbeidet med planer og tiltak skal det synliggjøres hvordan planen/tiltaket 

bidrar til å nå målet om god livskvalitet for alle som bor i Østfold og delmålet 
om å redusere sosiale ulikheter, ved f.eks å tilgjengeliggjøre områder, eller 
tilrettelegge for lavterskeltilbud for allmenheten ved å legge til rette for 
allmenn ferdsel, båtutsettingsplasser mm. 

b. I arbeidet med planer og tiltak skal det synliggjøres hvordan planen/tiltaket 
bidrar til å nå målet om å utvikle flere og varige næringer med basis i vann-
/kystområder, innenfor rammen av en bærekraftig forvaltning. 

c. Næringer i sjø må vurderes i forhold til en gitt sjekkliste for verdier og hensyn. 
Tiltak som ikke er konsesjonspliktige må reguleres og vurderes ift KU-
forskriften. 
 

 

Arealøkonomisering/rekkefølgebestemmelser 
De mange mål- og arealkonfliktene i fylket krever at kommunene fordeler arealene i et 
langsiktig perspektiv. Rekkefølgebestemmelsene har vært et suksessfylt grep – alle 
kommunene har gjort slike vurderinger. Men ingen har gjort det akkurat som beskrevet i 
retningslinjen. 
 
Mulige endringer i fylkesplanen: 
Rekkefølgebestemmelsene omformuleres og forenkles, slik at det tas høyde for ulike 
løsninger på oppgaven og tilpasses planens tidsperspektiv for øvrig.  
 
Fortetting med kvalitet  

Gjeldende fylkesplan legger opp til at størsteparten av befolkningsveksten skal være i byene 
og områdesentrene, og at boligbygging fortrinnsvis skal komme som fortetting i eller 



transformasjon av allerede utbygde områder. Samtidig stilles det krav om at denne 
fortettingen skal skje på en helhetlig måte og med høye krav til kvalitet for å sikre bedre 
levekår og folkehelse. Dette innebærer bl.a. estetiske hensyn, landskap, uteoppholds- og 
lekeområder og grønnstruktur.  
 
I byene opplever vi en opphopning av levekårsutfordringer, ofte tydelig knyttet til bestemte 
geografiske områder. Dårlige fortettingsprosjekter kan bidra til en ytterligere forverring av 
dette. For å øke den sosiale bærekraften er byutvikling og kvalitetsheving av områder et 
viktig grep. Samtidig kan spesifikke krav til kvalitet, f.eks. størrelse og innhold på arealer for 
uteopphold og lek, oppleves som urealistiske for prosjekter i sentra der plassen er begrenset 
og tomteprisen høy. Dette kan forhindre ønsket sentrumsutvikling, og i stedet legge 
ytterligere press på randsonen. Det kan også være vanskelig å utløse utvikling i områder med 
mange grunneiere, noe som motvirker helhetlig og kvalitetsmessig utbygging, særlig i byene. 
Målet er å utvikle gode, kompakte og flerfunksjonelle byer. 

Mulige endringer i fylkesplanen: 

1) Innføre retningslinjer for differensierte planbestemmelser i kommuneplanene. 
2) Synliggjøre muligheten for «frikjøpsavtaler» som virkemiddel kommunen har for å 

finne felles løsninger/fellesstrukturer i sentrale områder. 
3) Retningslinjer/strategi for ulike offentlige byrom 
4) Som en oppfølging av fylkesplanen, utvikler regionale myndigheter en verktøykasse 

med virkemidler kommunene kan bruke, f.eks. urbant jordskifte, utbyggingsavtaler 
og boligbyggeprogram. 

5) Innføre retningslinjer som fokuserer på de urbane kvalitetene og byene som 
flerfunksjonelle byer. 

 

Nedre Glomma  
Staten krever restriktive virkemidler for at Nedre Glomma skal kunne inngå bymiljø- og 
byvekstavtale. Bybåndet i Nedre Glomma er stort. For å nå kriteriene for byvekstavtale må 
virkemidlene strammes inn og ressursene målrettes. Det er i hovedsak tre muligheter: 
Bompenger, arealbruk (pluss infrastruktur) og parkeringsrestriksjoner. Bommene forventes å 
ha midlertidig effekt. 
 
Andre utfordringer er feil lokalisering av offentlige lokaler og virksomhet. Disse må 
understøtte transporteffektiviteten. I tillegg kan gamle reguleringsplaner motvirke ønsket 
arealutvikling. 
 
Mulige endringer i fylkesplanen: 

1. Sekundærknutepunkter defineres og innlemmes i senterstrukturen, for å få en 
avklart holdning mellom myndighetene om prioritering av ressursinnsatsen innenfor 
bybåndet. 

2. Det utformes retningslinjer som forplikter partene til å gjennomføre de tre restriktive 
virkemidlene innen et gitt år. 

3. Retningslinjer eller planbestemmelse som forplikter lokalisering ihht 
senterstrukturen og knutepunkthierarkiet 



4. Krav til sanering av eldre reguleringsplaner i Fredrikstad og Sarpsborgs primær- og 
sekundærknutepunkter. 

 
Regionale planbestemmelser 
Det er i planprogrammet beskrevet at regionale planbestemmelser, utover 
kjøpesenterbestemmelsen, skal vurderes i planarbeidet. 
 
Det kan være nyttig med regionale planbestemmelser for spesielt regionalt viktige temaer. 
Næringslivet anfører at det er «bedre med et raskt enn et langdrygt nei». Planbestemmelser 
tilbyr raskere avklaringer enn retningslinjer, som ved uenighet følges opp med mekling og 
kompromisser, og er derfor mer forutsigbare. 
 
Regionale planbestemmelser bør tas i bruk der hvor det er nesten enighet om ønsket 
regional utvikling, og hvor man derfor ser en felles samfunnsmessig fordel i tydelig regional 
politikk, f.eks.: 

- Forbud mot boligbygging i rød støysone 
- Krav til klimatilpasning og beredskap, f.eks. havnivåstiging, leirskred eller urban flom 
- Lokalisering av statlig og/eller offentlig virksomhet etter ABC-prinsippet. 

 
Delregionen bes spille inn ønsker om regionale planbestemmelser 

 

Regionale plankart 
Kommuneplanene har hatt i oppdrag å tilpasse seg fylkesplanen, bl.a. sikre et langsiktig 
perspektiv på sin arealbruk og peke ut utviklingsretning gjennom oppfølging av 
rekkefølgebestemmelsene. De rullerte kommuneplanene skal ligge til grunn for rulleringen 
av fylkesplanen med tilhørende plankart  
 
Endringer i fylkesplanen: 

1. Endringer ihht lokale avklaringer (jf. enkeltvedtak i arealplaner) 
2. Endringer ihht regionale avklaringer (jf. meklingsprotokoller) 
3. Mindre justeringer/endringer ihht. sist vedtatte kommuneplaner og tegnefeil i 

gjeldende fylkesplan 
 
Det er gjort endringer i plankartene med de dataene som er tilgjengelig og oppdaterte hos 
Kartverket. Disse ligger vedlagt. Resterende endringer utføres når dataene tilgjengeliggjøres.  
 
 

Delregionene bes vurdere om det er behov for andre typer endringer i fylkesplanens 
langsiktige grense i plankartet. Eventuelle endringer i langsiktig grense vil ikke endre 
arealpotten. 

 

Temakart 
Temakartene i fylkesplanen er revidert. Temakartene dokumenterer arealverdier i Østfold av 
regional interesse.  
 



Det ble i forbindelse med forrige fylkesplan utarbeidet en omfattende fagrapport som 
fortsatt ligger som underlag for kartene. Arealverdiene er justert og oppdatert med ny 
dokumentasjon. 
 
Regionale friluftslivsområder 
Det er valgt å dele naturvernområder og friluftsområder i to kart. Friluftsområdekartet 
beskriver regionalt viktige friluftsområder.  
Naturvernområder 
De områdene som er lagt inn har et faktisk juridisk vern.  
Jordressurser 
Skog og dyrka mark er lagt i samme kart.  
Regionalt verdifulle kulturlandskap 
Utgangspunktet er kartet til forrige fylkesplanprosess med små endringer. 
Regionalt verdifulle kulturmiljøer 
Det er i kartet lagt inn 39 verdifulle kulturmiljøer. Det er små endringer i kartet. 
 
Nytt i/til temakartene: 

 Kartene legges med kartlag i en interaktiv kartinnsynsløsning. Dette gjør at de kan 
legges oppå hverandre og ses i sammenheng i valgt rekkefølge og etter behov. Man 
kan også zoome. Områdene får en informasjonstekst i kartet. 

 Kartene følges av en beskrivelse av hvert temakart etter en fast mal. Beskrivelsen 
viser kriteriene og kildene for utvalget. 

 
Temakartene skal inngå som grunnlag i en samlet dokumentasjon/argumentasjon ifm. plan-
/dispensasjon-/samtykke-/innsigelsessaker og kan ikke brukes som innsigelsesgrunn alene. 
Temakartene vil benyttes på tilsvarende måte som har vært praksis i oppfølgingen av 
gjeldende fylkesplan.  
 
Betydningen vil imidlertid være differensiert ift innhold i kartene. Kart over 
naturvernområder er basert på områder med et faktisk juridisk vern. 
 
De reviderte temakartene har vært gjenstand for en egen høringsrunde i kommunene i 
Østfold. Innkomne endringsforslag til kartene er oppsummert i et eget dokument 
«InnspillTemakart» som følger drøftingsgrunnlaget, jf. nedenfor. Etter gjennomført 
dialogmøte 2 vil kartene bli oppdatert etter vurdering av endringsforslagene og behandling 
av disse i dialogmøte 2. 
 
 
Linker til kartene 
 

- Innspill temakart: 
https://www.dropbox.com/sh/zf8iy0g32cp6kvs/AABJZSaol56zav0BQWfOb-Pba?dl=0  

- Fylkesplan Arealstrategi Nedre Glomma: 
https://www.dropbox.com/sh/i6flpnihkackdwl/AAB_4QbMUIm8ynIspXKhQjz4a?dl=0 

- Fylkesplan Arealstrategi Halden og Aremark: 
https://www.dropbox.com/sh/fo4omcxiaalnv4p/AAClNgpQfSYi6AcSyghNThcla?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/zf8iy0g32cp6kvs/AABJZSaol56zav0BQWfOb-Pba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6flpnihkackdwl/AAB_4QbMUIm8ynIspXKhQjz4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fo4omcxiaalnv4p/AAClNgpQfSYi6AcSyghNThcla?dl=0


- Fylkesplan Arealstrategi Indre Østfold: 
https://www.dropbox.com/sh/t6k389b8k9vvadm/AAC2vlISY79YzoaHKf_oLcHCa?dl=0 

- Fylkesplan Arealstrategi Mosseregionen: 
https://www.dropbox.com/sh/rsnovjzyl4yuauu/AAAU6xrNieHLDCu7Y872LAIJa?dl=0 

 
For å få en raskest mulig oversikt over plankartene i den enkelte region, anbefales det å ta 
utgangspunkt i dokumentet merket status/oppsummering. Her fremkommer endringer i en 
tabell, og endringene er merket med rød sirkel på kartene.  
 
Kommunevise kart (pdf) er utarbeidet for de kommunene hvor vi har tilgang til digitale 
kartdata for gjeldende kommuneplan (fra Kartverket). 
 
 
 
 
  

https://www.dropbox.com/sh/t6k389b8k9vvadm/AAC2vlISY79YzoaHKf_oLcHCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rsnovjzyl4yuauu/AAAU6xrNieHLDCu7Y872LAIJa?dl=0


Vedlegg: 
Midlertidige retningslinjer for deponering av masser, vedtatt av Fylkesutvalget 22.9.2016 
Følgende midlertidige retningslinjene for deponering av masser skal følges fram til fylkesplanen 
har behandlet tematikken masseforvaltning og utarbeidet retningslinjer:  
a. Drift av masseuttak og lokalisering og drift av massemottak/deponi skal optimaliseres i 
henhold til transport, økonomi, naturmangfold, gjenbruk, og avveies mot effektene på natur-, 
kultur- og nærmiljø samt naturressurser.  
b. Deponering på dyrket mark bør unngås. Unntak kan gjøres for varig deponering av masser 
som egner seg som dyrkingsmedium, og som ikke forringer arealets produksjonsevne.  
c. Det bør unngås å tillate permanente eller midlertidige deponier gjennom dispensasjon. 
Lokalisering av deponier bør som hovedregel alltid skje som del av plan etter plan- og 
bygningsloven.  
d. Gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser skal alltid søkes benyttet til samfunnsnyttige 
formål. Samfunnsmessige formål i denne sammenheng er f.eks. støyskjerming, 
terrengarrondering, ny betong, fundamentering av veier og plasser, tekniske anlegg, vekstjord, 
nødvendig terrengbearbeiding og planering av utbyggingsområder.  
e. Mellomlagre/midlertidige deponier bør vurderes etablert i de sentrale utbyggingsområdene i 
nærings-/industriområder. Disse kan sørge for god sortering og dermed større gjenvinningsgrad.  
f. Mange prosjekter gir overskudd av masser med stor variasjon. Deponering av masser skal 
fortrinnsvis lokaliseres til mottak som (samlet) kan håndtere masser av alle kvaliteter i tråd med 
lovverket, og hvor det gis mulighet for fraksjonering og gjenbruk av overskuddsmasser. 
Samlokalisering vil kunne gi større mulighet for å oppnå mest mulig gjenbruk.  
g. Hvordan masser skal håndteres og transport av rene masser bør avklares gjennom den 
reguleringsplanen som bidrar til masseoverskuddet. Der dette ikke er praktisk gjennomførbart 
bør kommunene i Østfold, som del av plansaken, kreve plan for massehåndtering og transport av 
rene masser. Massenes renhet skal dokumenteres av tiltakshaver.  
h. Det må gjennomføres nødvendig grunnundersøkelser før deponier kan tas i bruk.  
i. Større vei- og jernbaneprosjekter bør involvere lokale masseuttak/massedeponier for optimal 
utnyttelse av de lokale ressursene. 


