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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV MINDRE HYTTE. GNR 73 BNR 3 - 
NORDRE KILEBRÅTEN. 
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/8 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
3/13 Plan- og utviklingsutvalget 28.02.2013 
 
Innstilling: 
 

1. Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF område m sonen for ny fritidsbolig på 
gnr 73 bnr 3 Nordre Kilebråten, godkjennes ikke, forutsetningene i plan- og 
bygningsloven for å gi dispensasjon foreligger ikke.  

 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon datert 24.12.2012. 
Tegninger av nybygget. 
Situasjonskart i 1:5000. 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon datert 24.12.2012 fra Egil Torget for oppføring av ny 
mindre hytte ved eksisterende bygg på tunet.  
 
Landbrukseiendommen Nordre Kilebråten gnr 73 bnr 3, er på ca 722.717 m2. Den befinner seg lengst 
nordvest i Aremark med adkomst fra Kolbjørnsviksjøen. 
 
Det er tidligere den 06.02.2009 sak 9/41 godkjent oppføring av ett vognskjul/lager på 82 kvm ved tunet på 
eiendommen.  
Gårdstunet består ellers av en fritidsbolig, og to uthusbygninger ett lite og ett stort. Det er registrert ett 
revet/brent våningshus. Fritidsboligen på 70 m2 er godkjent oppført i 1993 og registrert tatt i bruk i 2000. 
 
Ei ny mindre hytte ønskes plassert sør på gårdstunet, 10-15 m fra huset. 
 
Bygningen som ønskes oppført er ei mindre hytte som er 9 x 4 m og med takoverbygd inngang.  
Den har ett bebygd areal BYA på 40 kvm og ett bruksareal BRA på 32 kvm.  
 
 
Det er sendt nabovarsel til eier av naboeiendommen i sør og det foreligger ingen merknader. 
 
 
Kommuneplanens arealdel viser området som LNF sone (landbruk-, natur- og friluftsområde) med 
byggeforbud, og tiltaket avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet.   
 
Det er ikke tillatt med nye bolig hus som spredt bebyggelse i dette området. Det er i Aremark kommune 
ikke tillatt med spredt hyttebygging, kun etter godkjent reguleringsplan.  
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Søker oppgir at hytta blir på 36 kvm og at den plasseres ved eksisterende bygg på tunet. 
Dispensasjonssøknaden fra tiltakshaver og eier oppgir bla at hytte skal brukes i forbindelse med drift i 
skogen. Eksisterende hytte er for stor til å varme opp om vinteren. Det kan bli utleie i forbindelse med jakt 
og fiske. Det blir ikke innlagt vann.  
 
 
Vurdering: 
 
Kommunen anser bygningen ikke kan tillates som skogshusvær, dette pga eksisterende hyttebygg som 
dekker denne funksjonen. 
 
Tiltaket er på landbrukseiendom og en viss nytte av to boenheter, tilsvarende kårbolig, kan være 
tilstede i noen tilfeller, men denne eiendommen er alt for liten til at det er behov for flere boliger til 
landbruksdriften. Dette er heller ikke en del av søknaden.  
 
Størrelsen på eksisterende fritidsbolig som sies er for stor til å varmes opp om vinteren, virker vanskelig å 
kunne vektlegges selv om eier og tiltakshaver er bosatt ved Sarpsborg, dvs i relativt stor avstand til 
eiendommen.   
Det bør være mulig å endre bygget innvendig og gjøre det mulig for eksempel og ha ett oppvarmet rom 
som er raskere å varme opp om vinteren.  
 
Å leie ut ett bygg er ingen tilstrekkelig begrunnelse for å kunne føre opp ett nytt. Inntekt av utleie om del 
av landbruksdrift kan være tillatt ihht regleverket. For eksempel kan ett skogshusvær leies ut i perioder, 
men dette er ikke en begrunnelse for dispensasjon for ei helt ny hytte, selv om den er relativt liten.   
 
Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 19 sier blant annet at det ikke kan gis dispensasjon dersom 
hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering. Søknaden inneholder ikke momenter som fører til at det kan gis dispensasjon. 
 
Påvirkningen på natur, omgivelser og andre allmenne interesser anses berørt med ett øket antall 
bygninger  
 
Presedensvirkningen er avgjørende for forslaget til vedtak. Ved å gi dispensasjon for ny fritidsbolig i 
LNF sonen, i forhold til begrunnelsen i søknaden, vil byggforbudet reduseres i virkning og det kan føre 
til at det kan bli enklere å få dispensasjon for nybygg.       
 
 
Konklusjon:    
 
Det foreligger ikke tilstrekklig begrunnelse for dispensasjon, dette ihht plan og bygningslovens § 19.2.   











 

SAMMENSLÅING AV TO PARSELLER PÅ ANALYST. GNR 70 BNR 34 - TOMT 5 OG 4, 
STRØMSFOSS. 
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/399 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Plan- og utviklingsutvalget 28.02.2013 
 
Innstilling: 
 

1. Søknad om sammenslåing av to parseller og fravikelse av tomtedeling i nytt boligfelt på 
Analyst i Strømsfoss godkjennes. Tomt 5 gnr 70 bnr 34, og tomt 4 gnr 70 bnr 33 tillates 
benyttet som en tomt og byggegrensene mellom tomtene fjernes. 

2. Tomtene bør sammenføyes og det må foreligge godkjent søknad om tillatelse til tiltak før 
byggearbeider kan igangsettes. 

 
 
Vedlegg: 
 
Søknad datert 11.02.2011. 
Situasjonskart over ny tomt i 1:500. 
Detaljplan med tomtedeling, godkjent 28.02.2008. 
 
 
Saksopplysninger: 
  
Det foreligger søknad om å oppføre ett bolighus på to tomter på Ana ved Strømsfoss. 
Tomt 4 og 5 befinner seg lengst nord i boligfeltet med grense mot fylkesveien på vestsiden av 
Aremarksjøen.  
 
Søkere Jan H. Lervik og Liss I. Løvstad ønsker å slå sammen to tomter i regulert boligområde på 
Analyst ved Strømsfoss. Begrunnelsen er at begge tomtene har for lite brukbart byggeareal.  
Tomt nr 4 har ett høyspent strekk over tomta med 10 m byggebegrensning på begge sider av strekket, 
og at en eksisterende vei med tinglyst veirett til ett eldre bolighus går gjennom hele tomta i vest enden. 
Tomt nr 5 er pga lysstolper, en med gatebelysning nordøst på tomten og begge tomter grunnet 
kryssende strømkabel i luftstrekk godt inne på tomtene langs fylkesveien. De ønsker å bygge bolighus 
med garasje tilbaketrukket fra fylkesveien på tomt 5, men ser at dette blir planmessig vanskelig og 
ikke minst trangt. Tomt 4 ser de på som en tilleggstomt til nr 5. Dette vil kunne gi en fornuftig 
bygnings plassering med mer luft mellom bygningene, samt mer romslig tun og hage. (det vises til 
vedlagt skisse/situasjonskart). De håper deres søknad blir sett på med samme velvilje av kommunen 
som i tidligere tilsvarende sak i 2011, og de håper på en positiv behandling av søknaden. Kopi av 
søknaden er vedlagt. 
 
 
Drift- og utviklingsutvalget har tidligere godkjent tilsvarende søknad for tomt 10 og 11 i samme 
byggefelt. De vedtok enstemmig den 14.04.2011, sak nr. 13/11Følgende vedtak:  
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1. Søknad om fravikelse av tidligere godkjent tomtedeling i nytt boligfelt på Ana ved Strømsfoss 
godkjennes. Tomt 11 gnr 70 bnr 40, og tomt 10 gnr 70 bnr 39 tillates benyttet til en tomt og 
byggegrensene mellom den fjernes. Ny tomt kan bebygges med to boenheter. 

2. Avkjørsel og tilknytning til va-nett må komme fram på situasjonskart med søknad om tiltak for 
å oppføre boligbebyggelse på tomten. 

3. Det forutsettes at det ikke foreligger merknader fra naboer. Saken må behandles på nytt ved 
nabomerknader. Gjenpart av nabovarsel må sendes inn til kommunen.  

 
Vurderingene for vedtaket var bla at de to tomtene til sammen gir ei 51-52 m lang og 35-38 m bred 
tomt. Bredden til byggegrense/markvegetasjon i øst er ca 28 m. Ny tomt får ett byggbart areal på 1456 
m2, og tomtearealet er på ca 2012 m2.  
Ved å oppføre ett bolighus på grensen mellom de to tomtene blir estetikken forbedret, det blir mer rom 
mellom bygningene. Bygningen i Strømsfossområdet og vassdraget vil bli mer synlig for bebyggelsen i 
vest. 
Det er få ulemper ved dette og når eierne av begge tomtene vil bruke dem som ei tomt er det  
lite som er til hinder for dette. Det anbefales at eier sammenføyer de to boligtomtene.  
 
 
Drift og utviklingsutvalget har den 28.02.2008 sak 10/08 (e-sak 08/15) godkjent utslipp, renseanlegg, 
veier, vann og sanitærinstallasjoner for boligfeltet.  Det nye boligfeltet omfatter 12 boliger og 
situasjonsplanen datert 28.03.2006 med søknaden viser tomtedeling og bygge-grenser for hver enkelt 
tomt. Det er denne det nå søkes om å fravike for oppføring av ny boligbebyggelse. Kopi av gjeldende 
tomtedeling er vedlagt. 
 
 
Tiltaket omfattes av reguleringsplan for Strømsfoss 1999. 
Tomtene er på plankartet vist til boligformål (gul farge). Bestemmelsene sier at det kan oppføres 
boliger i småhusbebyggelse i maks. 2 etasjer. Tillatt BYA er 25 % av tomtens nettoareal. Ny 
bebyggelse skal ha saltak eller valmtak 
 
Det er sendt nabovarsel og det foreligger ingen merknader fra naboene. 
 
 
Vurdering: 
 
Kommunen har tidligere godkjent tilsvarende søknad for tomt 10 og 11 i samme boligfelt og det er her 
oppført nytt bolighus. Det er her meget god avstand mellom boligene så feltet blir mer åpent mot 
vannet og Strømsfoss. Erfaringsmessig kan ett slikt tiltak være positivt.  
 
De to tomtene gir til sammen ei 60-70 m lang tomt. Bredden blir som før ca 30 m. Ny tomt får ett 
byggbart areal på ca 1100 m2 innenfor byggegrensene, og tomtearealet er på 2119,1 m2.  
 
Ved å oppføre ett bolighus og en tilhørende garasje på de to tomtene blir det ca 28 m avstand mellom 
bygningene og bygningen kan plasseres 20 m fra fylkesveien. Det anses som ett positivt resultat at 
avstanden til offentlig vei blir størst mulig og ikke over 15 m.  
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Sammenslåingen vil gi en fin gårdsplass og estetikken forbedret tilsvarende som i tidligere sak.  
 
Tomtedelingen fra tidligere med en uforholdsmessig stor frisiktsone, strømledning og vei på tomt 4, 
gjør at tiltaket gir klare fordeler og etter kommunes oppfatning ingen ulemper. 
Det anbefales at eier sammenføyer de to boligtomtene.  
 
 
 
Rådmannen anser at tidligere tomtedeling i boligfelt på Analyst ved Strømsfoss kan endres så tomt 4 
og 5 slås sammen og kan bebygges med ett bolighus og tilhørende uthus/garasje bygninger.  
 









 

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EINENDOM GNR 48 BNR 1 - 
BERGER GÅRD 
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/41 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: OLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Plan- og utviklingsutvalget 28.02.2013 
/ Kommunestyret  
 
Innstilling: 
I medhold av konsesjonsloven av 28.nov. 2003, nr 98, gis Linn-Cathrine og Jan-Vidar Foss Arntzen 
konsesjon ved kjøp av Berger, gnr 48, bnr 1 i Aremark. Konsesjon gis på vilkår at de personlig bebor 
eiendommen i 5 år sammenhengende med oppstart senest ett år etter tinglyst overdragelse. 
 
 
Vedlegg: 
Kosesjonssøknad 
Kjøpekontrakt – ikke utsendt 
Takst – ikke utsendt 
Skjøte – ikke utsendt 
 
Saksopplysninger: 
Berger ligger nær F.vei 21 i grenda Kvisler, ca 5 km sør for Aremark sentrum. Den ligger inntil et 
mindre boligfelt. 
 
Arealer: 
Eiendommen har 32 daa dyrka mark, 128 daa skog og 18 daa annet areal, totalt 180 daa. 
Mesteparten av jorda er sandholdig og egner seg til flere produksjoner. Skogen domineres av lav-
bonitet og mye ungskog. 
 
Bebyggelse: 
Våningshus, 108 kvm, 1,5 etasje, byggeår 1946, middels god tilstand. 
Driftsbygning, 146 kvm, 2 etasjer + 52 kvm kjeller, byggeår 1959, middels god tilstand. 
Hundepensjonat (tidligere hønehus), 172 kvm, 1 etasje, byggeår 1949, middels til svak tilstand, 
      må rehabiliteres for å fungere som pensjonat. 
Potetkjeller, 35 kvm, byggeår 1943, middels tilstand, liten/ingen bruksverdi. 
Grønnsakkjeller, byggeåer ca 1950, lilen/ingen bruksverdi 
Skogshytte, 20 kvm, ligger nær tunet, middels tilstand. 
 
Forhold til kommunens regelverk. 
Eiendommen ligger i LNF-område. Mesteparten ligger i område som har mulighet for spredt bosetting 
og ervervsvirksomhet. Øvrig areal i rent LNF- område. 
 
Kjøpesum. 
Avtalt kjøpesum er 2.500.000,- kr. 
 
Konsesjonssøkerne. 
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Linn-Cathrine og Jan-Vidar Foss Arntzen er gift og eier i dag ikke fast eiendom. De ønsker å eie og 
drive gård.. 
 
Andre Forhold. 
Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom for å oppnå 
effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og brukerforhold som er mest gagnlige 
for samfunnet. 
Ved avgjørelse i konsesjonssak skal det etter § 9 første ledd legges særlig vekt på: 

1. om den avtalte prisen tigodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
2. om ervervets formål vil ivareta hensynet til bosetting i området 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
4. om erververen anses som skikket til å drive eiendommen. 

 
Vurdering: 
Berger er en liten landbrukseiendom der verdien i hovedsak ligger på bosiden. Bolig inkl. boverdi 
vurderes til ca kr 1.500.000,-. Verdien på jord/skog vurderes å ligge i området 300 – 400.000,-. 
Driftsbygning vurderes til ca 400.000,-. Hundepensjonat har begrenset verdi før driftstillatelse er 
innhentet og settes til 200.000,-. Liten skogshytte nær tun og innmark har liten verdi. Berger har lite 
skogareal og verdien av jakt er svært liten. 
Avtalt pris ligger nær verdivurderingen, og bør godkjennes.  
 
Grenda Kvisler og kommunen trenger bosetting, og det bør være vilkår om boplikt i 
konsesjonsvedtaket. Da det ikke er nevnt alternative beboere i søknaden, bør det være vilkår om 
personlig boplikt. 
 
Ervervet innebærer en driftsmessig akseptabel løsning. 
 
Erververne anses som skikket til å drive eiendommen. 
 
Konklusjon: 
Saksbehandler anbefaler at Linn-Cathrine og Jan-Vidar Foss Arntzen innvilges konsesjon med vilkår 
om personlig boplikt ved erverv av Berger, gnr 48, bnr. 1 i Aremark.











 

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD JORD- OG SKOGBRUK 
2013-2016 
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/401 /V08/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: OLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Plan- og utviklingsutvalget 28.02.2013 
 
Innstilling: 
Tiltaksstrategi for bruk av tilskudd til miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
for Aremark kommune 2013 – 2016, med tilhørende retningslinjer for SMIL og retningslinjer for 
nærings- og miljøtiltak vedtas.  
 
 
Vedlegg: 
Tiltaksstrategi for bruk av tilskudd til miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
for Aremark kommune 2013 – 2016. 
 
Saksopplysninger: 
Det skal vedtas ny tiltaksstrategi gjeldende fra 2013. 
 
Vurdering: 
Vedlagte tiltaksstrategi med retningslinjer anbefales vedtatt. 



Tiltaksstrategi for bruk av tilskudd til miljøtiltak i 
jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
for Aremark kommune 2013 – 2016. 
 
 
Bakgrunn. 
I behandling av Stortingsmelding nr 19 (2001-2002), vedtok Stortinget at 
lokaldemokratiet skal styrkes på landbruksområdet. Fra 01.01 2004 fikk kommunene 
delegert vedtaksmyndighet etter følgende kriterier: 

 
- Forskrift om tilskudd tilspesielle miljøtiltak i jordbruket, fastsatt av L.dept 4. febr. 

2004 
- Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt av L.dept 4. febr. 

2004 
- Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, fastsatt av 

L.dept 4. febr 2004 
 
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-forskriften) angir at 
formålet er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og 
redusere forurensingen fra jordbruket ut over det som kan forventes gjennom vanlig 
jordbruksdrift. En viktig målsetting er å gi økt handlingsrom lokalt slik at tiltak kan settes 
inn der miljøeffektan er størst. 
 
Forskrift om tilskudd til nærings- og miløtiltak i skogbruket angir forholdsvis detaljert 
hvilke tiltak som kan støttes. Midlene kan brukes til å støtte ordinær drift og til 
allmennyttige tiltak.  
 
Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer angir bruk av 
midler i henhold til ”Hovedplan for skogbruksplanlegging” i fylket. 
 
Organisering. 
Tiltaksstrategien med prioriteringsangivelse vedtas av Plan- og utviklingsutvalget. 
Kontakt med stedlig bondelag og skogeierlag ligger til grunn for prioriteringene. Tildeling 
av tilskuddsmidler avgjøres administrativt etter delegert myndighet. 
 
Nasjonale og lokale retningslinjer. 
Naturmangfoldloven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Den gir 
myndighetene en plikt til å vurdere tiltak dersom naturen er truet.  
 
I Tiltaksstrategien skal Naturmangfoldloven (NML) gjelde ved prioritering av tiltak. I 
følge §7 skal vedtak vurderes etter §§ 8 – 12 når det er snakk om tildeling av tiltaksrettet 
tilskudd. Tiltak som er i strid med NML skal ikke prioriteres. 
 



Utfordringer i perioden 2013 – 2016. 
Kommunen har et jordbruksareal på ca 20 .000 daa og et produktivt skogareal på ca 
215.000 daa. 
 
Det vil være viktig å ta vare på og utnytte produksjonsgrunnlaget slik at det gir 
sysselsetting og verdiskaping i landbruket og foredlingsindustrien. 
Endret kulturlandskap som en følge av gjengroing blir en utfordring. Biologisk mangfold, 
kulturminner og historiske bygninger gir gårdbrukeren en viktig rolle som pleier av 
kulturlandskapet. 
 
Aremark kommune anser det regionale miljøprogrammet som vesentlig i forhold til 
prioritering i lokal tiltaksstrategi. 
 
Haldenvassdraget er et av flere Østfoldvassdrag som har fått status som prioriterte 
vassdrag.  
 
Utnytting av skogen som en framtidig ressurs er avhengig av at det satses på aktivt på 
kvalitetsfremmende tiltak. 
 
Målsetting for bruken av de økonomiske virkemidlene. 
 
Fremme økt utnyttelse av naturressursene og verdiskaping i kommunen. 
Bidra til å redusere forurensing fra landbruket. 
Motvirke gjengroing, tap av biologisk mangfold og forfall av spesielle bygninger og 
kulturminner. 
Bedre allmennhetens muligheter til fri ferdsel og opplevelser i kulturlandskapet. 
Kvalitetsfremmende tiltak innen jord- og skogbruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RETNINGLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESISLLE 
MILJØTILTAK I JORDBRUKET I AREMARK KOMMUNE 
2013 – 2016. 
 
 
Retninglinjer. 
Retningslinjene er utarbeidet som veileder for fordeling av midler i Aremark kommune. 
Hjemmelsgrunnlaget ligger i ” Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket”. 
 
Prioritert rekkefølge for SMIL – midler: 
 
1. Hydrotekniske anlegg, nytt og rehabilitering, tilskuddssats inntil 50 %, 

vedlikeholdsplikt i 10 år. 
2. Fangdammer/kumdammer, tilskuddssats inntil 70 %, vedlikeholdsplikt i 10 år. 
3. Kulturlandskapsprosjekter, tilskuddssats inntil 50 %, vedlikeholdsplikt i 10 år. 
4. Verneverdige bygninger, automatisk fredede og nyere tids kulturminner, tilskuddssats 

inntil 50 %, vedlikeholdsplikt i 10 år 
5. Kulturminneprosjekter, tilskuddssats inntil 50 %, vedlikeholdsplikt i 10 år. 

 
Søknadsfrist for alle tiltak er 1. oktober. 

 
 
 



RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I 
SKOGBRUKET I 
AREMARK KOMMUNE FOR 2013-2016 
 
l. Innledning 
1.1 Bruken av midlene styres av "Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i 
skogbruket" fastsatt av Landbruksdepartementet den 4. februar 2004 med hjemmel i §§ 3 
og 18 i Lov om jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23. 
1.2 Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er ut fra lokale 
prioriteringer og tilpasninger å stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som 
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen 
blir ivaretatt og videreutviklet. 
1.3 Kommunen utarbeider en flerårig strategi for bruken av midlene. Strategien vil gi en 
fordeling mellom tiltak bevilget etter forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket og etter Forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Strategien skal også 
prioritere mellom de ulike tiltakene innen hver enkelt forskrift. 
1.4 Tiltak som kan gis tilskudd skal være skogfaglig og miljømessig forsvarlig planlagt og 
utført. Oppstår uenighet omkring tildeling av midler, avgjøres saken av kommunen. 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Østfold. 
1.5 Saker blir behandlet fortløpende. Godkjente tiltak vil få utbetalt tilskudd helt til den 
økonomiske rammen for kommunen er brukt opp. 
 
2. Tilskudd til skogkultur 
Kommunene får tildelt årlig en sum fra Østfold fylkes pott av NMSK-midler. På slutten av 
året fordeles ubrukt midler til kommuner som har overskredet sin første tildeling. Dette 
fungerer da i praksis slik at ”førstemann til mølla” får tilskudd. 
 
I 2012 hadde Aremark kun mulighet til å gi tilskudd til ungskogpleie og mekanisk 
etterarbeide. Kommunens samlede utbetaling ble på kr. 310 000. For 2013 er Aremark tildelt 
en pott på kr. 330 000. Skogbrukssjef i kommunen har da i samråd med Fylkesmannen, 
besluttet at det kan gis tilskudd til markberedning og kunstig kvisting i tillegg til de tiltakene 
som det ble gitt tilskudd til i 2012. Siden Fylket får tildelt sine NMSK- midler årlig, forventes 
det at Aremark sin årlige tildelingen vil holde seg noenlunde rundt kr. 330 000 i perioden 
2013 - 2016 
 
Markberedning   Inntil 30 % 
Mek. Etterarbeide  Inntil 30 % 
Avstandsregulering   Inntil 30 % 
Kunstig kvisting  Inntil 30 % 
 
Tilskuddet utbetales på slutten av året. Dersom potten ikke strekker til på fylkesnivå, justeres 
satsene slik at alle får lik tilskuddssats. 
 
Øvrige skogkulturarbeider, som for eksempel planting, suppleringsplanting, grøfterensking, 
forhåndsrydding med mer, er også viktig. Kommunen skulle gjerne hatt tilskuddsmidler nok 
til å gi tilskudd til også disse tiltakene. Med dagens tilskuddsnivå vil kommunen neppe ha 
midler nok til å prioritere tilskudd til mer enn de tiltakene som allerede er satt opp. Det er i 
stedet viktig å få fram hvor gunstig ordningen med skogfond har blitt for skogeier. Skogeier 
har mulighet til å få betydelig skattelette ved å bruke sine egne skogfondsmidler (som 



skogeier selv har satt av ved tømmerdrift) når han investerer i skogen. Kommunen vil vurdere 
tilskudd til øvrige skogkulturarbeider hvis skogfondsordningen endres. 
 
3. Tilskudd til miljøtiltak i skog 
I Aremark ble Miljøregistreringer i Skog (MiS) avsluttet i 2005/2006. Dette var en 
registrering som Haldenvassdraget skogeierforening tok initiativet til og som sikrer at 
miljøverdiene i våre skoger blir tilstrekkelig ivaretatt ved dagens skogbruk.  
 
Skogeiere som har blitt hardest rammet kan få tilskudd til å dekke merkostnader eller tap ved 
å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdiene på sin eiendom. Det kan 
også søkes tilskudd til delvis å dekke de økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av 
spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger 
om skogsdriften. Kommunen fikk noe ekstra midler i de første årene etter registreringen for å 
kunne gi tilskudd til skogeiere med mange miljøverdier på sin eiendom.  
 
Kommunen kan fortsatt gi slike tilskudd, men må ta av NMSK – tildelingen. Siden trykket på 
tilskudd til skogkultur er såpass høyt, og at alt taes fra en fellespott som fylket får tildelt, kan 
man ikke regne med at det vil være mulighet for å utbetale slike tilskudd i perioden 2013 – 
2016. 
 
4. Tilskudd til andre tiltak i skogbruket 
Det er fylkesmannen i Østfold som sitter på tilskuddspotten til bygging og opprusting av 
skogsbilveier. De har et eget sett med retningslinjer for hvordan de fastsetter tilskuddssats og 
hvilke prosjekter som blir prioritert. 
 
Fylkesmannens retningslinjer: 

 Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier 
når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og 
utmarksressursene 

 Det skal ikke gis tilskudd til bygging av permanente veier som fører til reduksjon 
av ”villmarkspregete områder”, dvs områder som ligger mer enn 5 km i horisontal 
avstand fra tekniske inngrep 

 Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende 
forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter 
plan- og bygningslovens bestemmelser.  Det er videre et vilkår at veien blir bygd i 
samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, 
fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.  Samarbeidstiltak bør prioriteres 

 Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen 
har godkjent  

 Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble 
bygd 

 Tilsatte knyttet til offentlig landbruks- og miljøvernmyndigheter har, når de er på 
tjenestereise i de områder veien betjener, rett til avgiftsfri bruk av veier som har 
fått tilskudd 

 



I Østfold kan det gis inntil 30 % tilskudd til ombygging og nybygging av Landbruksvei  
klasse 3, helårs landbruksvei. Søknadsmengden i Fylket har i de siste årene vært såpass høy at 
man i perioden 2013 – 2016 ikke kan forvente å få mer enn 20 % tilskudd. 
 
Industriens økende behov for jevn tilførsel av ferskt virke gjør derimot at veinettet i større 
grad enn tidligere må tåle å bli brukt hele året, også i bløte perioder. Hovedutfordringen 
framover blir derfor å ruste opp det veinettet vi har til å tåle helårs drift og få i gang gode 
rutiner for skraping, kantklipping og årlig vedlikehold. Det er signalisert at det vil komme nye 
normaler for krav til skogsbilveier innen kort tid. Nye krav til for eksempel bæreevne og 
veibredde vil dermed kunne skape stort behov for opprusting av eksisterende veinett. 
 
Traktorveibygging vil heretter gå ut på å utbedre punkter i terrenget som hindrer dagens 
skogsmaskiner i å ta seg fram på barmark. Med dagens gunstige skogfondsordning er 
kommunen enig i at fylkesmannen prioriterer traktorveier lavere enn bilveier. 
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Innstilling: 
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høring med høringsfrist 21. april 2013. 
 
 
Vedlegg: 

- Felles planstrategi RAM 2012 – 2016 
- Vedlegg – Felles planstrategi RAM 2012 - 2016 

 
Saksopplysninger: 
Marker, Rømskog og Aremark har vedtatt utarbeiding av felles planstrategi for de tre kommunene.  
 
Halden Arkitektkontor har vært innleid for å lede prosessen, som har bestått av felles samlinger for de 
tre kommunene og samlinger i den enkelte kommune. Planstrategien skal beskrive fremtidige 
utfordringer i kommunen og hvordan kommunen gjennom sin planlegging skal møte disse. Strategien 
skal gi anbefalinger om planarbeidet i kommende periode. 
 
Grensekommunene har vedtatt en felles planstrategi som gir føringer både for det interkommunale 
samarbeidet og arbeidet i den enkelte kommune. 
 
Plan og utviklingsutvalgets vedtak gjøres offentlig i minst 30 dager før behandling i kommunestyret, 
og det er i denne perioden mulig å komme med innspill til planstrategien.  
 
Planstrategien skal sette fokus på de planoppgaver kommunen skal starte opp eller videreføre for å 
legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Minst én gang i hver valgperiode, og senest ett år 
etter konstituering, skal kommunestyret utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.  
 
Dokumentet bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunns-utvikling, 
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av 
kommunens planbehov i valgperioden. 
 
Videre skal det i strategien tas stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Det kan også tas stilling til om det er behov 
for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres 
eller oppheves. 
 
Den nye fylkesplanen for Østfold og statlige rammer og føringer har betydning for utarbeidelse av den 
kommunale planstrategien. Det forventes at kommunene i sine planprioriteringer følger opp statlige og 
regionale forutsetninger, retningslinjer og øvrige føringer. 
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (plan- og 
bygningslovens §6-1) er utarbeidet i form av et forventningsdokument fra 
Miljøverndepartementet med følgende tema: 

- Nasjonale forventningers rolle i plansystemet 
- Viktige utviklingstrekk 
- Klima og energi 
- By- og tettstedsutvikling 
- Samferdsel og infrastruktur 
- Verdiskaping og næringsutvikling 
- Natur, kulturmiljø og landskap 
- Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
 

Hensikten med det nasjonale forventningsdokumentet er å fremme en bærekraftig 
utvikling, regionalt og lokalt. 
 
Det skal i arbeidet innhentes synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner, og det 
bør legges opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. 
 
Forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og 
være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 
 
De mest sentrale forutsetningene for kommunal planstrategi er gjengitt i punktene under: 

- kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for å prioritere 
- planarbeidet 
- nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i 
- kommuneplanen når den revideres. 
- kommunen skal utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver 
- valgperiode. 
- planstrategien skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering. 

 
Grensekommunene klarer ikke å få vedtatt sin planstrategi innen fristen, noe som skyldes at prosessen 
med utarbeiding ble omtrent ett år forsinket på grunn av manglende leveranse fra det firmaet vi først 
gjorde avtale med om bistand til utarbeiding.  
 
Vurdering 
Forslaget til planstrategi for Grensekommunene er utformet slik at det legges opp til felles planer og 
oppgaveløsning på de områder hvor det er mulig, og at en i tillegg ser på hvilke områder kommunene 
selv må ta ansvar for. 
 
Planstrategien skal være et verktøy for: 
- politisk prioritering av plan- og utviklingsoppgaver. 
- samfunnsutvikling og utvikling av kommunens tjenester. 
- helhet, langsiktighet og forutsigbarhet. 
- et godt lokaldemokrati gjennom dialog om politiske visjoner, mål og strategier 
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Fylkesplanen for Østfold – Østfold mot 2050, har fokus på områdene levekår og helse, miljø og 
verdiskaping. Planstrategien for grensekommunene tar utgangspunkt i disse, selv om det kanskje ikke 
klart fremgår av prioriteringene. 
 
Planstrategien for de tre grensekommunene konkluderer med at det er behov for rullering av 
kommuneplanen i alle de tre kommunene, og det anbefales at dette gjøres i en felles prosess. Videre 
anbefales et fokus på Regionalpark Haldenkanalen og Utviklingsavtalene med de satsingsområdene 
som fremgår der, samt et felles arbeid innen kommunikasjon og IKT. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler forslaget til planstrategi for grensekommunene, legges til grunn for det videre 
planarbeidet i Aremark kommune og i det videre samarbeidet i grenseregionen. 
 
Forslaget legges ut til høring med høringsfrist 21. april 2013 
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Felles kommunal planstrategi for  

Rømskog, Marker og Aremark kommuner 
 

1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Det er etablert en felles prosess for de tre kommunene (jf PBL kap. 9), der de tre kommunene 
har stilt med sine respektive fagpersoner og kommunale ledere med beslutningsmyndighet. 
Som styre (jf PBL § 9-2) for utarbeidelsen av felles planstrategi, ble Grenserådet oppnevnt 
Rømskog, Marker, Aremark).  
Hver kommune har hatt ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. 
Kommunene har levert nødvendig bakgrunnsdokumentasjon som har gitt grunnlag for arbeidene 
(vedtak, saker, notater, møtereferater og gjeldende kommuneplaner, samt annen aktuell 
informasjon). 
Felles planstrategi behandles og vedtas av de respektive kommunestyrer. 

1.2 Målsetting for planstrategi RAM 

Overordnet målsetting:  
Øke regionens konkurransekraft i forhold til næringsutvikling, opplevelser og bosetting. 
Uttrykt slik:  
Gjennom engasjement og deltakelse vil vi arbeide for å utvikle en attraktiv region der folk 
finner seg til rette og trives, og der menneskene og de naturgitte ressursene er i sentrum.  

1.3 Lovens krav til innhold/ tema i kommunal planstrategi 

Drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov 
i valgperioden. 

1.4 Temaer som er vurdert/ lagt til grunn i planstrategien 

• Stedsutvikling  
• Levende bygder 
• Næringsutvikling 
• Infrastruktur 
• Klima (henvisning til foreliggende felles Energi- og klimaplan for Indre Østfold: 50 

konkrete tiltak i kommende periode) 
• Folkehelse 
• Internasjonalt samarbeid 
• Regionalpark Haldenkanalen 
• Ungdom 
• Utvikling av landbruket 
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1.5 Inndeling av interkommunal planstrategi RAM 

Todelt inndeling: 
1. Interkommunal felles planstrategi 
Omfatter fellesområdene og overordnede planstrategier for kommunene i grenseregionen. 
 
2. Kommunale planstrategier 

• Rømskog 
• Areamark 
• Marker 

 
Tema arbeidene med felles interkommunal planstrategi (1):  

• Langsiktig arealbruk og utviklingsretninger 
- Stedsutvikling 
- Levende bygder 
- Næringsutvikling 
- Infrastruktur 
- Landbruk 

• Miljøutfordringer (bygge på miljøstatus og utvikling siste 4 år, KOSTRA) 
- Klima, støy og utslipp 
- Avfall og energibruk 
- Folkehelse 
- Natur og landskap, biologisk mangfold 
- Kultur og kulturminner 
- Universell utforming 

• Befolkning 
- Bosetting 
- Ungdom 
- Arbeid 
- Opplevelser (turisme og fritid) 

 
Tema for arbeidene med kommunevis planstrategi (2): 

• Sektorenes virksomhet 
- Helse og sosial 
- Kultur og idrett 
- Beredskap 
- Teknisk 

• Kommunalt planbehov 
- Kommunedelplaner (areal) 
- Tematiske kommunedelplaner 
- Virksomhetsområder 
- Reguleringsplaner 

• Befolkning 
- Bosetting 
- Ungdom 
- Arbeid 
- Opplevelser (turisme og fritid) 
- Omdømmebygging 
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1.6 Organisering 

• Innleid prosjektleder (Halden Arkitektkontor AS) 
• Administrativ prosjektgruppe  
• Politisk styringsgruppe 
• De respektive kommunestyrene fatter vedtak 

1.7 Prosess og fremdrift 

• Februar 2012: Oppstartsmøte, formell konstituering/ oppnevning av arbeidsgruppe og 
styringsgruppe. Beslutning om prosess og fremdrift. 

• 12. mars 2012: Fylkeskommunal workshop for kommunene om tema og innhold i den 
regionale planstrategien (Adm. prosjektgruppe og politisk styringsgruppe deltar etter 
behov/ ønske). 

• 16.mars 2012: Work-shop i styringsgruppa (Grenserådet). Metode Spin (organisering av 
kreativ prosess) og SWOT (styrke, svakhet, mulighet, begrensning). Adm. 
prosjektgruppe og politisk styringsgruppe. Vedlegg 4. 

• 7.mai 2012: Work-shop Rømskog. SWOT-analyse.  

• 21.mai 2012: Work-shop Marker. SWOT-analyse.  

• 29.mai 2012: Work-shop Aremark. SWOT-analyse.  
• August 2012: Kommunen utarbeider: 

- En samlet oversikt over de gjeldende vedtatte planer og utredninger/ rapporter 
man har pr. dato.  

- En oversikt over planer/ utredninger/ rapporter som er under utarbeidelse, eller 
planlagt igangsatt på det nærmeste.  

- En oversikt over eventuelle lovpålagte planer/ utredninger som mangler/ skulle 
ha vært laget. 

- En ønskeliste over eventuelle planer eller utredninger man kunne tenke seg å 
ha hatt. 

• 20.september 2012: Behandling av utkast til felles planstrategi i styringsgruppa 
(Grenserådet). 

• September/ oktober 2012: Oversendelse til fylkeskommunens regionale planforum 
(orientering, gjennomgang og tilbakemeldinger). 

• 19.oktober 2012: Vedtak av Østfold fylkeskommunens regionale planstrategi – 
innsendelse til regjering for godkjenning. 

• Oktober/ november 2012: De respektive formannskap i kommunene (eventuelt 
fellesmøte) behandler forslaget til felles planstrategi – eventuelt med påfølgende åpent 
informasjonsmøte for befolkningen. 

• November 2012: Det foretas en eventuell samordning med fylkeskommunens vedtak 
av regional planstrategi (Fylkeskommunen har planlagt vedtak og innsending til 
godkjenning av regjeringen i 19. oktober.), og ved eventuelle revisjoner settes endelig 
forslag opp som orienteringssak i de respektive formannskapene. 
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• November/ desember 2012: Siste behandling i styringsgruppen, med påfølgende 
kunngjøring/ annonse av kommunestyrets behandling (30 dager i forkant). 

• Desember 2012: Endelig vedtak av planstrategien i de 3 kommunestyrene. 
(Fylkesmyndighetene har ikke anledning til å fremme innsigelse til planstrategien – 
men det forutsettes samarbeid og tilslutning. Planstrategien har heller ikke direkte 
rettsvirkning i forhold til innbyggerne.) Ved behandlingen skal de respektive 
kommuner ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

 

1.8 Resultat og oppfølging 

Kommunal planstrategi vedtas i de respektive kommunestyrer (skal skje hver valgperiode – 
hvert 4.år) i henhold til PBL § 10-1. 
Legges til grunn for fremstilling (rullering) av kommuneplanens samfunnsdel. 
Legges til grunn for fremstilling (rullering) av kommuneplanens arealdel. 
Legges til grunn for igangsetting av tematiske kommundelplaner, eller kommunedelplaner for 
utvalgte områder (kan også være kommunegrense-overskridende). 
Legges til grunn for planrevisjon/ oppheving av gjeldende reguleringsplaner, samt behov for 
nyregulering. 
Legges til grunn for videreføring av samarbeidsprosjekter de tre kommunene imellom. 
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2. INTERKOMMUNAL FELLES PLANSTRATEGI 

2.1 Regionale utfordringer 

Etableringen av Grenserådet dokumenterer erkjennelsen av at de tre kommunene står sterkere 
sammen som region - der man ser arealutvikling, arbeidsmarked, bosetting, infrastruktur, 
turisme og offentlige tjenester samlet - enn om de tre relativt små kommunene skulle operere 
hver for seg. Imidlertid må man også ta inn over seg at Marker i denne sammenheng relativt 
sett er ”storebror”, og at Rømskog er ”lillebror”. 
Det kan også være en utfordring for dette samarbeidet at Rømskog i praksis på en del 
områder har tettere samarbeid med Aurskog-Høland/ Bjørkelangen enn til Marker/ Ørje 
tettsted, og til dels at Aremark samarbeider på en del områder med Halden kommune. 
Imidlertid er dette ikke til hinder for videreføring av det etablerte RAM-samarbeidet, ledet av 
Grenserådet. Slik sett er det viktig å innta en praktisk og økonomisk holdning, der samarbeid 
både mot nord og syd kan benyttes videre. 
 
For RAM-kommunene blir det sentralt å stå samlet, også i forhold til den fylkeskommunale 
senterstrukturen, og hvordan man opptrer i forhold til statlige og fylkeskommunale 
myndigheter og bevilgninger.  
Arbeidet med å fremstå som en RAM-region videreføres og styrkes. Ørje må rendyrkes videre 
som et region-senter, også i forhold til Østfolds senterstruktur. Dette er i tråd med sentrale 
ATP-prinsipper, og det må arbeides for å øke bevisstheten om dette på statlig og 
fylkekommunalt nivå. Arbeidet med RAM-planstrategien har vist at de tre kommunene 
holder et høyt nivå på service, tilbud til befolkningen, boforhold og tilrettelegging for 
næringsutvikling. 
Det er en utfordring at dette er en ”bevart hemmelighet” som må kommuniseres bedre, også i 
forhold til å få i gang en sårt tiltrengt utbygging av infrastrukturen. På grunn av et relativt 
beskjedent befolkningstall i forhold til andre press-kommuner, kommer regionen ofte til kort. 
Det må en bevisstgjøring til for å få frem for statlige og fylkeskommunale bevilgende 
myndigheter at satsing og vekst i regionen vil dempe det samlede press som 
Oslofjordregionen opplever. 
Utvikling er et resultat av valg og beslutninger, ikke et ubønnhørlig resultat av fremskrivning 
av trender. 
 

2.2 Regional planstrategi for Østfold 

Østfold fylkeskommunen har planlagt vedtak av sin regionale planstrategi for Østfold den 19. 
oktober 2012 – med påfølgende oversendelse til regjering for godkjenning. 
Disse nedenstående målene/ utfordringene er hentet fra den fylkeskommunale strategien og 
legges til grunn for felles planstrategi RAM. Det forutsettes at fylkeskommunen følger dette 
opp i samarbeid med kommunen, og at dette også legges til grunn ved revisjonen av 
fylkesplanen, og øvrige fylkeskommunale planer. Spesielt viktig blir det å få RAM-regionen 
inn i regional transportplan, som fylkeskommunen har under utarbeidelse – planlagt ferdig 
2012. Her fremgår det av regional planstrategi at fylkeskommunen utarbeider denne i 
samarbeid med en rekke etater og organisasjoner, dog uten at kommunene er nevnt her. 
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2.2.1 Samferdsel og infrastruktur 

• Et moderne transportnett som sørger for en god integrasjon med resten av Osloregionen og 
gode forbindelser til Sverige.  

• Gode interne forbindelser innenfor fylket. 
• Et samferdselssystem, som sammen med arealbruken i fylket, legger til rette for mindre bruk 

av personbil og at en større andel av godstransport skjer på sjø og jernbane, slik at de 
samlede CO2 utslippene fra sektoren reduseres.  

• Tilstrekkelig kapasitet til å ivareta befolkningsveksten i fylket. 
• Krav til standard på infrastrukturen som ivaretar hensyn til fremkommelighet for alle og 

trafikksikkerhet. 
• Sykkel- og gangveier som legger til rette for mer fysisk aktivitet og dermed bedre folkehelse. 

2.2.2 By- og tettstedsutvikling 

• Behovet for å skape gode boområder og attraktive områder for næringsvirksomhet for å møte 
befolkningsvekst og utvikling innenfor næringslivet.  

• Helhetlig arealplanlegging på tvers av kommunegrenser med effektiv arealbruk og fortetting 
med kvalitet, for å ivareta en bærekraftig by- og tettstedsutvikling og gode bo- og 
oppvekstmiljøer.  

• Ivaretakelse av kulturlandskap, kulturmiljøer i byene, kulturminner, jordressurser og 
rekreasjonsområder.  

• Sammenhengen mellom eksisterende infrastruktur, fremtidig infrastruktur og fremtidig by- og 
tettstedsutvikling.  

2.2.3 Verdiskapning og næringsutvikling 

• Behovet for å møte kravene til kompetanse i næringslivet både innenfor de nye 
kunnskapsintensive næringer og økende krav til kunnskap innenfor eksisterende næringer.  

• Være attraktiv for den mest kompetente delen av arbeidsmarkedet (”de gode hodene”), og 
dermed tiltrekke flere bedriftsetableringer.  

• Utnytte Østfolds strategiske plassering som en del av Osloregionen, og som en port til 
Sverige og resten av Europa.  

• Omstilling innenfor tradisjonell industri og landbruk for å møte tøffere krav til produktivitet.  

2.2.4 Klima, natur, kulturmiljø og landskap 

• Legge til rette for et transportmønster som innebærer mindre utslipp av CO2 og annen 
forurensning fra transportsektoren.  

• Øke andelen avfall som resirkuleres.  
• Beskytte artsmangfold og opprettholde tilgang til friluftsområder ved å begrense inngrep i 

utmark og uberørt natur.  
• Fortsette arbeidet med å redusere avrenning til vassdrag.  
• Ta vare på kulturminner og kulturlandskap, ikke minst i pressområdene.  

2.2.5 Kultur 

• Styrke kvaliteten og innholdet i kulturtilbudet  
• Styrke formidlingen av kunst og annen kultur  
• Bidra til utvikling av kunst  
• Etablere nye åpne kulturarenaer  
• Legge til rette for opplevelsesbasert og kulturbasert næring  
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2.2.6 Grunnopplæring og kompetanse 

• Økt satsing på kvalitetsfremmende samarbeid i grunnopplæringen  
• Øke andelen som tar videregående opplæring.  
• Øke andelen som gjennomfører videregående opplæring på normert tid. 
• Øke kvaliteten i utdanningstilbudet slik at standpunktkarakterene forbedres. 
• Øke kvaliteten på fagopplæring og opplæring i bedrift. 
• Øke andelen elever som tar høyere utdanning. 
• Styrke høyere utdanning og forskning i Østfold.  

2.2.7 Oppvekst, levekår og folkehelse 

• Over tid redusere andelen i befolkningen som er uføretrygdet. 
• Redusere sykefravær. 
• Redusere forekomsten av livsstilsykdommer og medisinbruk. 
• Andre tiltak for å forlenge levealderen blant innbyggerne. 
• Styrke tannhelsetjenesten i takt med økende befolkning og som en del av arbeidet for å 

forbedre folkehelse og levekår. 
 

2.3 Felles fokus 
Kommunenes felles work-shop 16.mars 2012 viste at de tre kommunene har stort felles fokus på 
næringsutvikling og infrastruktur. Ungdom og skole, stedsutvikling, folkehelse, landbruk, turisme og 
innflytting er også sentrale tema. 

I de tre kommunene har man arealer nok, og byggeklare tomter som venter på å bli brukt. 

Kommunene har Fv21 og E18, og nærhet til både Sverige, Oslo og Gardermoen/Rygge. Det er 
styrker, men det er en utfordring å konkurrere med Sverige som har lavere lønnsnivå og lavere priser. 
Fv21 har dårlig standard, noe som er en begrensning for pendlere og bedrifter som er avhengige av 
gode transportmuligheter. 

En annen viktig utfordring er at utdanningsnivået er lavt i de tre kommunene, og man ønsker å få de 
som flytter ut for å ta høyere utdannelse tilbake til kommunene etter endt utdannelse. I perioden 
2011-2013 har kommunene et felles Bolyst-prosjekt hvor dette er en av målsettingene. Mange av de 
som flytter tilbake etter endt utdanning  blir avhengige av å pendle, bl.a fordi det er få kompetanse-
arbeidsplasser i nærmiljøet.  

Fra Aremark pendles det i hovedsak sørover til Halden og nedre Glommaregionen, fra Rømskog 
vestover til bl.a Skedsmo og Oslo, og fra Marker til Askim og videre innover til Follo og 
Osloregionen. Det må legges til rette for pendlerne og arbeides for opprettelse av flere lokale 
arbeidsplasser. Kollektivtilbud ut av regionen må styrkes, og det må vurderes koordinert pendling og 
bestillingsruter. Dette må skje i samarbeid med fylkeskommunen. For Rømskog er det en stor 
utfordring at strømtilførselen må økes. Det er ikke mye reservestrøm ledig. 

Man ikke har gode nok bredbåndsforbindelser i de tre kommunene. Aremark og Marker har god nok 
dekning, men for lav hastighet og kvalitet. I Rømskog er det fortsatt ”hvite felt” uten dekning og 
områder med for dårlig dekning. Dette hemmer utviklingen. Bedrifter som vil etablere seg, pendlere 
som har hjemmekontor og privatpersoner er helt avhengig av god og stabil nettilgang. 

Gode bredbåndsforbindelser kan være med å redusere pendlingen. 

De tre kommunene har organisert et godt felles opplegg for raskt å ivareta henvendelser fra 
potensielle etablerere. Et annet fortrinn i forhold til raske beslutningsprosesser er at byråkratiseringen 
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og saksbehandlingstid er lavere enn i press- og bykommuner, og avstanden til beslutningstakerne 
kortere. 
 

2.3.1  Utviklingsavtalen  

Utviklingsavtalen er et strategisk samarbeid mellom de tre grensekommunene og Østfold 
fylkeskommune for å bidra til utvikling og vekst i regionen.  

Arbeidet skal øke regionens konkurransekraft i forhold til næringsutvikling, opplevelser og bosetting 
ved å utnytte, videreutvikle og markedsføre regionens komparative fortrinn i form av: 

• beliggenhet nær de store befolkningskonsentrasjonene i Osloregionen og ved en av landets 
viktigste grenseoverganger (E18 mellom Oslo og Stockholm) 

• natur-  og kulturkvalitetene langs og i tilknytning til Haldenkanalen 
• trygge, gode og rimelige boområder med tilgang til store, sammenhengende natur- og 

friluftsområder  

Fokusområder i arbeidet  

• infrastruktur 
• næringsutvikling 
• levende bygder 
• internasjonalt samarbeid 

Infrastruktur  
Kommunenes beliggenhet i forhold til sentrale veier som riksvei 21 og E18 gjør at veistandarden på 
disse er av betydning for kommunene i forhold til vekst og utvikling av næringsliv og bosetting. I 
denne sammenheng er det også viktig at det legges til rette med nødvendige raste- og 
informasjonsanlegg. Også forholdene knyttet til vannveiene og grenseovergangene er prioriterte 
satsingsområder for oss. Mulighet for bruk av kollektivtransport bør forbedres. 

Næringsutvikling 
Grensekommunene ønsker å bli oppfattet som næringsvennlige kommuner, som legger forholdene til 
rette for vekst og utvikling. Utvikling av opplevelsesbasert næring, miljøengasjement i næringslivet, 
samt tilrettelegging for tradisjonelle og nye næringer knyttet til landbruket. 

Levende bygder 
For de tre kommunene er det viktig å videreutvikle opp legge til rette for kulturelle aktiviteter, 
kanskje særlig med utgangpunkt i områdene Bøenssætre/Strømsfoss, Ørje Brug/Kanalmuseet og 
Kurøen. Samarbeid med frivillige lag og foreningen vil være viktig for at vi framtiden skal kunne 
oppfattes som attraktive kommuner. 

Estetisk og funksjonell utforming, herunder skilting og belysning, vil være viktig i forhold til 
tettestedene. Bosettingen er viktig for at bygdene skal være levende. Gjennom kommune-
planleggingen ønsker vi i stor grad å legge til rette for at folk skal kunne få bo der de ønsker. Spredt 
bosetting er ønskelig hos oss, men i kontrollerte former. Aktiviteter i forhold til å øke folketallet skal 
prioriteres.  

Internasjonal samarbeid 
Som grensekommune mot Sverige er et tett samarbeid med vår naboer i øst både naturlig og 
hensiktsmessig. Gjennom en rekke Interreg-prosjekter har vi utviklet relasjoner på mange områder. 
Dette ønsker vi å bygge videre på i fremtiden.  Kommunene har også et aktivt samarbeid med et 
område i Latvia, og dette samarbeidet må konkretiseres om målrette i det kommende arbeidet. 
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Kommunene har gjennom utviklingsavtalen samordnet det meste av sine utviklingsaktiviteter, og 
dette er vil være fokus også i neste planperiode og i videreføring av avtalen. 

Regionalpark Haldenkanalen er det siste, og kanskje viktigste utviklingsprosjektet. Her skal det 
jobbes med stedsutvikling, merkevarebygging, primærnæring og opplevelsesutvikling. Det meste av 
det videre utviklingsarbeidet skal bygge oppunder regionalparkarbeidet. Regionalparkarbeidet vil ta 
opp i seg behovet for kommunale strategier og planer knyttet til næringsutvikling. 

 

2.3.2  Kommunikasjon og IKT 

Det er behov for å utvikle en kommunikasjonsstrategi for å kunne markedsføre kommunens fortrinn 
som gode bokommuner og mulighetene for næringsetablering. I tillegg bør en slik plan omhandle 
hvordan kommunen skal informere innbyggerne og oppnå mer dialog med brukerne. Det er behov for 
å få full og bedre bredbåndsdekningen, og en kommunikasjonsplan bør inkludere utvikling av 
kommunens elektroniske selvbetjeningsløsninger. 
 
 
2.3.3  Felles planbehov i perioden 2012 - 2016 
Planstrategi er en politisk arena, hvor hovedhensikten er prioritering/rangering av innsats og 
planlegging i 4-års-perioden. I de tilfeller hvor konklusjonen er at det skal igangsettes arbeid med 
kommuneplanen, kan Planstrategien gjøres enkel. Utfordringer beskrevet i planstrategisammenheng 
kan da løftes inn som tema i samfunnsdelen og/eller arealdelen. 
 
De tre kommunene har så langt ikke hatt sammenfallende rullering av sine kommuneplaner. Behovet 
for oppdateringer er også ulikt, blant annet har Rømskogs kommuneplan ingen samfunnsdel. Som 
følge av felles planstrategi, videreføres prosessen med en felles rulleringsprosess av kommuneplanen 
for de tre samarbeidende kommunene. 

Det er nærliggende å se for seg at Grenserådet er styringsgruppe for dette arbeidet. Organisering av 
prosessen kan starte i 2013, med mål om ferdig utkast 2014. Prosessen bør organiseres i en felles 
RAM-del, der tekstdelen er felles, men med tre kommunevise plankart og tilhørende utfyllende 
bestemmelser. Samordning og felles bestemmelser utarbeides så langt dette er mulig. Fellesdelen bør 
inneholde en samordnet ATP- og senterstruktur-strategi som ligger til grunn for de tre kommunenes 
arealplaner. Med en slik modell vil de tre kommunene være i stand til, både økonomisk og praktisk å 
få etablert fullverdige og helhetlige kommuneplaner. 

Det tas også sikte på å videreføre dette fremover ved fremtidige rulleringer. 

Landbruk er viktig tema i alle kommunene. Dette er et selvfølgelig tema i kommuneplansammenheng. 
Primærnæring er eget tema i regionalpark Haldenkanalen. Dette er viktig underlag for 
kommuneplanprosessen. 

Kommunenes utfordringer i forhold til befolkningsutvikling, alderssammensetning og 
levekår/folkehelse, barn- og unge og kompetanse og folkehelse behandles i samfunnsdelen. 
 
Rømskog og Marker har kulturminneplaner som viser lokale prioriteringer. Aremark har så langt ikke 
slik plan, og det er foreløpig ikke planlagt igangsatt et slikt arbeid. 
 

Det er et nytt krav i Folkehelseloven, som sier at kommunene skal offentliggjøre skriftlig 
dokumentasjon på helseutfordringer (6 tema). Folkehelseprofilen og Østfold helseprofil er 
tilgjengelig data som vil benyttes, og offentliggjøres som vedlegg sammen med forslag til 
planstrategi. 
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Kommunene vil foreta en evaluering av plansystemet med sammenhengene mellom kommuneplan og 
handlingsplan med økonomiplan (ev årsmelding). Det vurderes om det finnes forbedringspunkter. 

 

Felles planbehov: 

• Felles kommuneplanprosess – både samfunnsdel og arealdel 
• Kommunale strategier for næringsutvikling i samarbeid med Regionalpark Haldenkanalen 
• Plan for friluftsliv og friområder innarbeides som del av kommuneplan 
• Felles vassdragsplan innarbeides som del av kommuneplan 

 
 



Felles planstrategi RAM 2012 - 2016 – Rømskog, Marker og Aremark kommuner Side 13 
 

3. KOMMUNEVISE PLANSTRATEGIER 
Arbeidene med planstrategiene har vist at det i tillegg til felles planstrategi også er 
formålstjenelig å utformet kommune-spesifikke strategier. Dette blir ikke minst viktig i 
forhold til å fastsette hvilket plan- og utredningsbehov den enkelte kommune har ut over 
felles planlegging. 
 

3.1  Rømskog 

3.1.1 Utfordringer og strategier Rømskog 

Innbyggerundersøkelsen som er gjennomført i 2012 viste at på de aller fleste områdene er 
innbyggerne mer tilfreds med Rømskog som kommune, enn landsgjennomsnittet for de øvrige 
kommuner i undersøkelsen. 

Undersøkelsen (standardundersøkelse fra Kommuneforlaget (bedre kommune.no) ble sendt ut til alle 
innbyggere over 18 år, i alt 544 innbyggere. Svarprosenten lå på 31 % (snitt Norge, 9 kommuner, er 
23 %). 

Rømskog scorer langt over snittet på temaene klima, natur, landskap og levekår. Spesielt synes 
tilbudet til eldre og hjelpetrengende å være godt, og også oppvekstmiljø for barn og unge. 
Innbyggerne er også godt fornøyd med renhold og ryddighet på offentlige steder.  

Innbyggerne er tilfreds med Rømskog som bosted, og vil også anbefale andre å flytte dit. Innbyggerne 
opplever også møtet med kommunen som forvaltnings- og serviceorgan som godt (godt over 
landsgjennomsnittet på samtlige tema). Dette stemmer godt overens med kommunens egen evaluering 
av seg selv i work-shopene. Videre stemmer det også godt med Telemarksforskning Attraktivitets-
barometer 2011, der Rømskog er rangert som den 10. mest attraktive kommune i Norge. Aurskog-
Høland, Rømskog nabokommune i Akershus, som det samarbeides med om en rekke tjenester, er 
rangert som 12. mest attraktive kommune på sikt. Slik sett må Rømskog anses for å være et svært 
godt sted å bo/ vokse opp. Dette må profileres mer systematisk.  

Rømskog scorer desidert langt under landsgjennomsnittet på områdene kollektivtilbud inn og ut av 
kommunen og butikktilbud. Øvrige tema der man også ligger under snittet er: Standard på veier, 
arbeidsmulighet innen rimelig avstand fra hjemmet, tilrettelegging for fotgjengere og syklister. I 
forhold til trafikksikkerheten på skoletoppen, boligutvikling og tilrettelegging av naturlige 
møteplasser bør det utarbeides en sentrumsplan.  

Plan for næringsutvikling mangler i Rømskog. Næringsutvikling er et satsningsområde, og det er 
grunn til å tro at det i arbeidet med Haldenkanalen regionalpark vil bli utviklet en handlingsplan med 
konkrete tiltak.  

Kommunen mangler en hovedplan for vann- og avløp, og den bør utarbeides. Det er behov for 
kloakksanering, men det må skje planmessig. 

Mulighet for å skaffe seg byggetomt vurderes som god, mens mulighet for leilighet er dårlig. 
Kommunen er den største utleieren, og det er god dekningsgrad ifht trygdeboliger og andre 
utleieboliger for eldre. Det er mest eneboliger og få leiligheter til salg. Det er lav omsetning i 
boligmarkedet, og det er behov for å utarbeide en boligsosial handlingsplan som kan gi svar på 
fremtidig boligbehov.  

I tråd med den nye folkehelseloven bør det utarbeides en folkehelseplan for kommunen. 
Folkehelseutfordringene skal kartlegges og tiltak utvikles i samarbeid med lag og foreninger. Lag og 
foreninger gjør en uvurderlig innsats for å gi innbyggernes idretts- og aktivitetstilbud og 
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kulturarrangementer. Dette skaper helse og trivsel. Kommunen har ulike støtteordninger for lag- og 
foreninger, og frivillige utfører en del tjenester for kommunen og motsatt. Samhandling og 
partnerskap med lag og foreninger bør sees i en større sammenheng og det bør utarbeides en 
folkehelse- og frivillighetsplan. 

Plan for statlige friområder og kommunedelplan for idrett og friluftsliv er planer som skal rulleres 
årlig. 

 

3.1.2 Resultater fra Swot-analyse/ work-shop i Rømskog  

 
Næringsutvikling og infrastruktur Rømskog 
Styrke Svakhet 

• God oppfølging/ oppbacking fra 
kommunen 

• Ordfører-besøk hver 14-dag 
• Støtteordninger 
• Rask saksbehandling og kommunal 

velvilje 
• Lokalt eierskap 
• Ledige næringsarealer (ferdig 

regulert) 
• Variert næringsliv 
• Stabil arbeidskraft, lavt sykefravær 

• Ingen tilgjengelige/ ledige 
næringsbygg 

• Dårlig vei 
• Usentral beliggenhet 
• Spredt lokalisering av bedriftene 
• Lav inntjening/ små marginer 
• Vanskelig å få innpendlende 

arbeidskraft til å bosette seg i 
kommunen 

• Lite foredling av råvarer fra 
primærnæringen 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Utvikle nærings-/ kontor-bygg for 
utleie/ fellesskap 

• Kursing og veiledning 
• Rømskog næringsselskap kan utvide 

sitt arbeidsfelt (fra næringslokale) til 
også å omfatte næringsutvikling 

• Østfold bedriftssenter 
• Arbeidskraft fra Sverige og Aurskog 

Høland 
• Samlet lokalisering: 

Sentrumsutvikling, 
sentrumsavgrensning 

• Ny butikk 
• Treffpunkt og næringslivsforening 

 

• Rømsinger er forsiktige 
• Liten risikovillighet 
• Lav arbeidsledighet 
• Vanskelig for gründere 
• Liten gjennomslagskraft/ lav 

forståelse hos overordnede 
myndigheter 

• Dårlig bredbånd/ internettforbindelse 
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Omdømme og turisme Rømskog 
Styrke Svakhet 

• Vakker natur 
• 2 campingplasser, DNT-turisthytte 
• Kanoutleie, Kurøen, branntårn 
• Spa 
• Sykkeltrasé, Villmarksveien 
• Kunstsamling, galleri, Trosterud 

skolemuseum 
• Avisa Grenseland 
• Aurskog Høland reiselivslag 
• Indre Østfold reiselivslag 
• Kulturarrangementer 
• Unions-marathon 
• Rulleskirenn 
• Åpent skytterstevne - Elgbane 
• God hjemmeside 
• Medvirkning 
• Rømsinger er stolte og gode 

ambassadærer 

• Mangler gang- og sykkelveier 
• Mangler toalett på Storøya 
• Ingen tar helhetsansvaret 
• Kan være vanskelig å bli integrert i 

lokalmiljøet 
 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Halden-kanalen, tilknytning 
• Villmarksveien (Fv-21) 
• Kartverk 
• Tiltak for å få folk til å stoppe 
• Markedsføring, reklamering 
• Bygdedag 
• Sykkelritt – kombinert med Unions-

marathon 
• Plassere ansvar 
• NM-runder/ skytestevner 
• Oversikt for kjøp av jakt- og fiskekort 
• Samarbeid over kommunegrensene 
• Bolyst 
• Arbeidsgruppe som kan lage 

kommunikasjonsstrategi rettet mot 
nye innflyttere + næringliv 

 

• Økonomi 
• Liten administrasjon i kommunen 
• Få som kan ta ansvar for 

arrangementer (krevende – kan bli 
utbrente) 

• Vanskelig for gründere 
• Mangler samlet oversikt over planer, 

mål, strategier og prosjekter 
• Dårlig bredbånd/ internettforbindelse 
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Oppvekst Rømskog 
Styrke Svakhet 

• Trygt og oversiktlig 
• Fleksibel barnehage – tilpassede 

åpningstider 
• Barnehageplass og SFO på dagen 
• Fine lokaler – nær naturen, kvalifisert 

personale, god pedagogtetthet 
• Videreutdanning tilbys 
• Kulturskole 
• Bredt fritidstilbud – lave priser 
• Små klasser (4 – 12 elever) 
• Bra PC-tilbud 
• Gratis frukt og melk (i barnehage og 

skole) 
• 6. – 7.klasse- elgjakt 
• Ungdomsskole på Bjørkelangen (kan 

benytte kulturskoletilbud i Aurskog 
Høland) 

• Fritidsklubb (lokaler, leder) 
• Trygt gjeng-miljø, lite kriminalitet 
• Festivaler, Kurøen, B&U-festival, 

UKM 
• Bygdekino 
• Motorsport: Endurobane (regulert) 
• Småbarnskafé – mødregruppe 
• Mulig å søke VGS-opptak både i 

Mysen og Aurskog Høland 

• Kan være få elever i hver årsklasse 
• Lang vei, mye foreldrekjøring 
• Litt kaotiske tilstander i 

kommunesenteret om morgenen, 
trafikkfarlig 

• Mangler gang- og sykkelveg 
• Manko på tilbud til de over 13- 15 år 

– må til Bjørkelangen (håndball etc.) 
• Har ofte omgangskrets på 

Bjørkelangen, pga ungdomsskole og 
VGS 
 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Samarbeid mot Ørje, turer til 
ungdommens kulturhus 

• Konfirmanter til Ørje 
• Styrke interkommunalt samarbeid 
• Offensiv boligpolitikk: Øke 

innbyggertallet, stimulere til 
innflytting 

• Bygge utleieboliger (tilrettelegging) 
• Synliggjøring/ lobbyvirksomhet 

overfor fylkesmyndighetene 
• Brannfakkel: Nabo er Setskog – bytte 

fylke ? 
 

• Mangler uteieboliger (få ledige) 
• Kan risikere å bli marginalisert 
• Lave elevtall 
• Blir ikke prioritert av 

fylkesmyndighetene – når ikke 
gjennom 

• Mangler beolkningsvekst 
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3.1.3 Planstatus Rømskog 

Plan Vedtatt av Saknr. Dato 

Personalpolitisk plan 

Revidert 

K 

K 

46/97 

 

11.12.97 

10.11.11 

Opplæringsplan 

Evaluering og oppdatering 

K 

Adm.utv. 

61/96 

08/97 

14.11.96 

05.05.97 

Plan for kompetanseutvikling i skolen K  19.04.12 

Seniorpolitisk plan K 50/08 25.09.08 

IA-avtalen 

Revidert 

Administrativt 

           ” 

 01.05.04 

15.12.10 

Beredskapsplan streik Administrativt  1.4.12 

Kommuneplan 2008 – 2019 K 56/08 25.09.08 

Skogbruksplan   1999/2000 

Kriseplan for katastrofer i fredstid K 02/02 14.02.02 

Risiko- og sårbarhetsanalyse K 01/02 14.02.02 

Helse- og sosial – Beredskapsplan i Rømskog 

kommune 

Utarbeidet av 

Kommunelege 

 2004 

Pandemi Administrativt  05.06.09 

Kompetanseplan i helse- og omsorg inkludert   Mars -11 

Delplan for idrett- og friluftsliv K 08/09 12.02.09 

Klima- og energiplan K 17/11 2011 

Strategisk Næringsplan Indre Østfold 2010-2013 K 44/10 11.11.10 

Natur- og viltkartlegging i Rømskog K 52/10 11.11.10 

Beredskapsplan avløp Administrativt  2011 

Handlingsplan 2012 og økonomiplan 2012-2015 K  16.12.11 

Bolyst- handlingsplan K  2011 

Årsplaner barnehage og SFO 2012 Administrativt  2011 

Plan for statlige friområder K Saknr. Dato 

Plan for idrett og kulturanlegg K  UA 

Demens- og omsorgsplan   UA 

Trafikksikkerhetsplan   UA 
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Rusplan   UA 

Kompetanseplan barnehage   UA 

Kulturminneplan   UA 

Vedlikeholdsplan   UA 

Kommunikasjonsstrategi   UA 

Boligsosialhandlingsplan   Ønsket 

Frivillighetsplan   Ønsket 

Folkehelseplan   Ønsket 

Plan for næringsutvikling   Ønsket 

Hovedplan vann og avløp   Ønsket 

IKT-plan   Ønsket 

 
 

3.1.4  Planbehov for Rømskog i perioden 2012 – 20 

Kommuneplanens arealdel for Rømskog er vedtatt 25.09.2008. Kommuneplanen skal rulleres hvert 
4.år. Det er lagt opp til en felles kommuneplanprosess med oppstart i 2013, og høringsutkast 2014. 
Selv om man da formelt overskrider rulleringsfristen, må dette være akseptabelt pga gevinsten man 
får ved en samordnet RAM-prosess. Samfunnsdelen til kommuneplan inngår i felles 
kommuneplanrevisjon. 
I dette inngår også plan for friluftsliv og friområder samt felles vassdragsplan som del av 
kommuneplanen. Kommunen vil også delta i felles kommunale strategier for næringsutvikling i 
samarbeid med Regionalpark Haldenkanalen (?). 
 
Lokalt planbehov: 
• Boligsosial handlingsplan 
• Folkehelse- og frivillighetsplan 
• Hovedplan for vann og avløp 
• Sentrumsplan (Områderegulering) 
• Kommunedelplan for idrett og kulturanlegg 
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3.2 Aremark 

3.2.1 Utfordringer og strategier Aremark 

Aremark har et godt utbygget kommunalt tjenestetilbud.  Det gjelder på alle områder av kommunens 
drift.  Det er liten eller ingen ventetid på for eksempel barnehageplass og sykehjemsplass. Ved 
Aremark skole finnes det skolefritidstilbud.  Kommunen har idrettshall og ungdomsklubb.  Det 
kommunale tjenestetilbudet er således godt tilrettelagt for barnefamilier.  Kommunen har alle 
forutsetninger for å bli en god bokommune. 

Kommunen samarbeider med kommunene Marker og Rømskog om fagkompetanse på områdene 
skog, byggesak, spredt avløp, plansaker og oppmåling/eiendomsregistrering. 

Spesialiserte tjenester på områdene skole og helse kjøpes av Halden kommune. 

Når det gjelder privat tjenestetilbud er tilbudet i kommunen begrenset.  Det er Halden som er senteret 
for private tjenester og service i Aremark.  Halden dekker behovet for slike tjenester på alle områder. 

Aremark kommune har i dag en godkjent arealdel til kommuneplanen som ble sluttbehandlet av 
kommunestyret etter megling med fylkesmyndighetene i 2010. 

Samfunnsdelen er fra 1999.  Den skal som kjent revideres i fellesskap med Marker og Rømskog. 

Kommunens utfordringer de kommende årene. 
Opprettholde og skape grunnlag for en befolkningsvekst.   Etablere et fortettet kommunesenter 
(Fosby) som ikke medfører vesentlig nedbygging av jordbruksareal.  I tillegg opprettholde spredt 
bosetting i kommunen der det er ønskelig. 

I tillegg må det kommunale tjenestetilbudet opprettholdes og helst forbedres for at kommunen skal 
være attraktiv som bokommune. 

Tjenestetilbud i kommunen som ikke kan endres. 
En fullverdig skole, barnehage og et godt fungerende sykehjem er tjenestetilbud som bør 
opprettholdes uendret i kommunen.   

Et kommunalt tjenestetilbud vil alltid endres i form og innhold forhold til forutsetninger som 
økonomi, samarbeidsløsninger, personellsituasjon, fagkompetanse og statlige rammebetingelser. 

Forholdet til fylkesplanen med hensyn til jordvern, fortetting og andre planforhold. 

Forutsetningene i fylkesplanens arealdel passer dårlig til en kommune som Aremark med et stort 
areal til rådighet, lavt innbyggertall og behov for å kunne opprettholde et spredt bosettingsmønster. 

Samtidig bør vi følge opp fylkesplanens målsetting om ikke å bygge ned jordbruksarealet.  Vi har 
krav på oss til å fortette befolkningsmønsteret.  Dette vil det være mulig å gjøre noe med i forbindelse 
med revisjon av kommuneplanens arealdel.  Dette gjelder spesielt  for kommunesenteret.   

Det skal blant annet tas stilling til senterets avgrensning og utstrekning samt utarbeides en 
sentrumsplan og stedsutviklingsprosjekt (Trans in Form-prosjektet). 

Det er viktig for Aremark kommune å bygge opp et kommunesenter.  Første steg vil være å legge et 
reguleringsmessig grunnlag for blant annet å kunne bygge opp et tilbud av leilighetsbygg, muligens 
kombinert med næringslokaler og møtesteder/plasser for publikum.  Dette er selvfølgelig noe som må 
sees i et 50 års perspektiv, men grunnlaget må nok legges nå.   

Det bør i planperioden utarbeides en kommunedelplan for arealer i tilknytning til vassdraget som 
beskriver arealanvendelse av slike områder. 

Det er i denne forbindelse viktig med et tett samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og 
forståelse fra statlige myndigheter. 
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3.2.2 Resultater fra Swot-analyse/ work-shop i Aremark 

 
Landbruk Aremark 
Styrke Svakhet 

• Naturgitte forutsetninger 
• Nærhet til foredling og konsumenter 
• Østfold er sterke på landbruk 
• Levende gårdsmiljø (beitende dyr) 
• Stedbunden næring 

• Vanskelig å komme i gang med nye 
tiltak i landbruket 

• Kunne vært bedre oppfølging fra 
kommunens side 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Større satsing/ ambisjoner 
• Bedre og mer offensiv oppfølging og 

tilrettelegging fra kommunens side 
• Levende bygd, gir synergi-effekter på 

all annen virksomhet 
• Mer foredling lokalt 
• Kortreist mat 

• Økonomi 
• Fristende å leie ut jorda, lett å få jobb 

andre steder (Nexans) 
• Dalende idealisme 
• Rovdyr 

 
 
Turisme og reiseliv Aremark 
Styrke Svakhet 

• Haldenkanalen regionalpark 
• Samarbeid mellom kommuner og 

fylke 
• Kirkeng Camping 
• Stora Lee Camping 
• Hytter 
• Elgfestivalen 
• Strømsfossdagen 

• Sesongbetont 
• Lav risikovillighet 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Knoppskyting/ alternative og ny 
næringer i tilknytning til 
Haldenkanalen regionalpark 

• Fullføre områderegulering Strømsfoss 
• Forskjønnelse og utvikling i sentrum, 

reguleringsplan for sentrum. 

• Kapitalkrevende 
• Vassdragsplan (mangler) – 

samordning nødvendig 
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Bosetting Aremark 
Styrke Svakhet 

• Lave tomtepriser 
• Idyllisk beliggenhet og omgivelser 

• Kort vei til Halden 
• Vanskelig å få nye folk til å bosette 

seg 
• Få/ ingen leiligheter 
• For lite utviklet sentrum 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Legge ut flere boligtomter 
• Tilrettelegge for leiligheter 
• Flere boliger i sentrum 
• Lage reguleringsplan for sentrum av 

Aremark 

• Dårligere tilbud enn i byer i nærheten 
– vanskelig å konkurrere 

• Dårlig tilgang til uteieleiligheter (lav 
standard) 

 
 
Næringsliv og sysselsetting Aremark 
Styrke Svakhet 

• Rask saksbehandling og beslutninger 
• Ledige ferdig regulerte industritomter 
• Rimelige tomter (40 kr/ m2) 
• Østfold bedriftssenter 
• Aremark næringsforum 
• Innovasjon Norge 
• Beliggenhet mellom E6 og E18 
• Lokalt næringsfond 

• Logistikk 
• For små/ lav produksjon/ lite 

kvantum 
• Konkurranse fra Halden og Ørje 
• Mangel på arbeidsplasser - utpendling 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Få orden på industrifeltet (opprydding 
og markedsføring) 

• Oppgradere hastighet/ stabilitet på 
bredbåndet 

• Ledige kontorlokaler i Bank-bygget 

• Dårlig markedsføring/ ingen 
profilering 

• Ikke ledige industribygg/ lokaler 
• Lett å få jobb i Halden – passiviserer 
• Noe innpendling av arbeidskraft 

(svenske helsearbeidere) 
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Oppvekst Aremark 
Styrke Svakhet 

• Trygg oppvekst – stabilt miljø 
• Idrettshall, svømmebasseng, 

ballbaner, ballbinge, allbrukshus, 
bygdekino 

• BMX-bane 
• NMK Aremark - Brekka 
• Bra med gang- og sykkelveger 
• Full barnehagedekning (beredskap for 

tilbygg) 
• Én skole – samler/ binder bygda 

sammen 
• Mange lag og foreninger 

• Færre tilbud enn tilliggende byer og 
tettsteder 

• Fritidsklubben stenger 1.mai 
• Mye foreldrekjøring 
• Mangler barnehagetilbud syd i 

kommunen 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Bygge fotgjengerovergang i sentrum - 
trafikksikkerhet 

• Ny (privat?) barnehage syd i 
kommunen 

• Naturbarnehage 

• Nærhet til Halden 
• Økonomi/ drift 
• Mangler fotgjengerkryssing i sentrum 
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3.2.3 Planstatus Aremark 

Plan Vedtatt av Saknr. Dato 

Personalpolitisk plan Adm.utv. 4/12 15.3.12 

Plan for kompetanseutvikling i skolen K 22/12 26.4.12 

IA-avtalen Adm.utv.  10.2.11 

Kommuneplan 1999 – 2012 

Kommuneplanens arealdel - revidert 

 

 K 

  1999 

  2011 

Skogbruksplan Administrativt  2000/2001 

Kriseplan for katastrofer i fredstid 

Revidert 

K 

Administrativt 

 2004 

6.8.2009 

Risiko- og sårbarhetsanalyse  K  62/04 16.12.04 

Plan for helsemessig og sosial beredskap 

Revidert 

 K 

Administrativt 

 39/04  17.6.04 

2005 

Pandemi Administrativt  2009 

Klima- og energiplan  K    4/11  2011 

Strategisk Næringsplan Indre Østfold 2010-2013  K   2010 

Natur- og viltkartlegging i Aremark Administrativt   

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015  K   76/11 8.12.11 

Bolyst- handlingsplan  K ?   2011 

Årsplan barnehage 2012 Administrativt   2011 

Trafikksikkerhetsplan  K   1999 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan  K    20/11  2011 

Boligsosial handlingsplan   Ønsket 

Frivillighetsplan       Ønsket 

Plan for næringsutvikling   Ønsket 

Plan for idrett og kulturanlegg   Ønsket 

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv   Ønsket 

Omsorgs- demensplan   Ønsket 
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3.2.4 Planbehov for Aremark i perioden 2012 - 2016 

Kommuneplanens arealdel for Aremark er vedtatt 29.10.2009 – revidert 02.09.2010. 
Kommuneplanen skal rulleres hvert 4.år. Det er lagt opp til en felles planprosess med oppstart 
i 2013, og høringsutkast 2014. I dette inngår også plan for friluftsliv og friområder samt felles 
vassdragsplan som del av kommuneplanen. Kommunen vil også delta i felles kommunale strategier 
for næringsutvikling i samarbeid med Regionalpark Haldenkanalen. 
 
Lokalt planbehov: 

• Frivillighetsplan 
• Kommunedelplan for idrett og kulturanlegg 
• Sentrumsplan (områderegulering) – basert på sentrumsanalyse 2011 Trans-in-form, 

kunngjort igangsatt 
• Reguleringsplan Strømsfoss – igangværende, sluttføres 
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3.3 Marker 

3.3.1 Utfordringer og strategier Marker 

Virksomhetene i Marker kommune styres gjennom et system kalt Balansert Målstyring, der vi 
har valt å fokusere på tre strategiske fokusområder; brukere/tjenester, medarbeiderer/ 
organisasjon og økonomi. Resultatmåling skjer via brukerundersøkelser og medarbeider-
undersøkelser, og konkrete resultatmål er angitt for hvert område. I tillegg har vi arbeidet med 
et fjerde fokusområde, samfunn. Dette området skal bevisstgjøre virksomhetene i forhold til 
følgende områder: 

- miljø og klima 
- folkehelse og livskvalitet 
- levende lokalsamfunn 
- befolkningsutvikling 
- verdiskaping 
- med ungdom i fokus 

 

Marker kommune scorer generelt godt både på brukerundersøkelse og medarbeiderunder-
søkelser, og kommer i forhold til attraktivitet godt ut når det gjelder bosetting. Kommunen 
har gjennom mange år lagt vekt på at tjenestetilbudene inne pleie og omsorg og innen skole 
skal være så gode som mulig. På begge disse områdene er tjenestene godt utbygd og store 
investeringer er foretatt. 10 nye omsorgsboliger er planlagt, og med det er  

Med en alderssammensetning og befolkningsutvikling som skiller seg en hel del fra resten av 
Indre Østfold, er det nå viktig for kommunen å arbeide for at familier i yrkesaktiv alder 
etablerer seg. Marker er den av kommunene i Østfold med lavest skatteinngang, bare 73% av 
landsgjennomsnittet, noe som sier noe om alders og inntektssammensetningen. Kommunen 
har godt tilbud i forhold til tomter og leiligheter for salg, men lite for utleie. Også i forhold til 
næringsutvikling har kommunen en utfordring, da nedgangen i antall arbeidsplasser har vært 
stor de siste årene. Stimulering til satsing innen opplevelse og reiseliv er derfor viktig. 

Kommunen har de siste årene bevilget penger til sentrumsutvikling og til ungdomssatsing. 
Ved å tilrettelegg for et aktivt og trivelig sentrum, samt fortetting av boliger, kan sentrum 
utvikles med de funksjoner våre innbyggere i dag krever. Det vil på dette området være viktig 
å følge opp de anbefalinger som er kommet gjennom arbeidet med Transinform.  

Ungdommens Kulturhus og MOT-engasjementet skiller Marker fra gjennomsnittet når det 
gjelder ungdomssatsing. Vi har i dag et tilbud for de fleste, både innen idrett og 
kulturaktiviteter. Kommunen ønsker i framtiden å forsterke sitt engasjement og sin profil 
knyttet ungdom. 

Arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen vil for kommunen i fremtiden være av stor betydning, 
både knyttet til stedsutvikling og utvikling av opplevelsesnæringen. Kommunen har også et 
aktivt landbruk der investeringsviljen er stor, og muligheten til videre utvikling gode. 

Videre vil arbeidet med klima og miljø være viktige områder framover, både i forhold til 
forurensningssituasjonen i vassdraget, men ikke minst i forhold til gjennomføring og 
måloppnåelse av kommunens energi og klimaplan. 
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3.3.2 Resultater fra Swot-analyse/ work-shop i Marker 

Næringsutvikling Marker 
Styrke Svakhet 

• Har etablert system for å ta imot nye 
bedrifter/ etableringer 

• Systemet fungerer godt, flere å spille på 
• Beliggenhet ved E18 
• Lett å få arbeidskraft (Årjäng) 

• Vanskelig å få nye etableringer – nærhet 
til Sverige 

• Bedre rammebetingelser i Sverige 
• For stor avstand til Oslo 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Regionalt samarbeid (det viktigste er at 
ny næring kommer til regionen, og ikke 
hvilken kommune det er) 

• Felles administrasjon for flere områder, 
der dette er mulig (kostnadsdeling, 
muligheter for hele stillinger og 
”spesialister”)  

• Kan få etableringer pga nærhet til 
grensen (Svenske bedrifter har som 
praktisk ordning også postadresse på 
Ørje) 

• Øke markedsføringen/ salgsjobb 
• Utbygging av E18 
• Høyhastighetstog med stasjon på Ørje 
• Internasjonalt samarbeid 

• For dårlig markedsføring (Marker må bli 
kjent for å være en etableringsvennlig 
kommune) 

• Lav arbeidsledighet 
• Grensegjengerordningen: Spesielt 

skattesystem for grensekommunene 

 
Reiseliv og opplevelser Marker 
Styrke Svakhet 

• Felles selskap – har ført til dobling av 
reiseaktiviteter 

• Regionalplark Haldenkanalen – store 
forventninger og midler til rådighet 

- Opplevelsesutvikling 
- Stedsutvikling 
- Merkevare/ omdømme 
- Primærnæring 

 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Langsiktighet (ikke gå inn i kortsiktige 
”stunt”) 

• Utvikling av Ørje Sentrum 
• Enighet i grenseregionen om samarbeid 

• Er hver kommune er ”seg selv nærmest”? 
Er vilje til samarbeid reell? 

• Er Marker en ”bevart hemmelighet”? 
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Bosetting Marker 
Styrke Svakhet 

• Rimelig boligmarked • Dårlig utleiemarket (må kjøpe) 
• Stramt arbeidsmarked 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Nærhet til Sverige 
• Innvandring. Nederlandske innflyttere 
• Mål: 1000 nye innbygger i 12-

årsperioden 
• Få mer oppmerksomhet i media om 

Marker og tilbudene 

• Det er ikke fødselsoverskudd 
• Lav innvandring 
• Lav arbeidsledighet 

 
Oppvekst og ungdom Marker 
Styrke Svakhet 

• Ungdommens kulturhus UKH – med 
eget VIP-rom for de over 18 år 

• Har bredt tilbud – også til de mellom 
13 og 22 år 

• Ungdommen holder seg i Ørje på 
fritiden 

• Stolte over å være fra kommunen 
(”Ørje-gjengen”) 

• Godt sosialt fellesskap 

• Ikke VGS i kommunen – 80% på 
Mysen VGS, ellers i Halden og 
Askim 

• Kan være vanskelig å komme fra en 
annen kultur/ utenfra 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Satse på ungdommen 
• Stipend 
• Internasjonalt samarbeid (Sverige, 

Latvia og Etiopia) 
• MOT-kommune (opplæring av 

ambassadører) 
• Fange opp de som faller utenfor 

• Manglende kunnskap/ 
oppmerksomhet rundt hvor bra 
ungdomssatsingen er i kommunen 
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Ørje Sentrum (felles) 
Styrke Svakhet 

• Skjer mye positivt: Nye butikker, 
forskjønnelse/ tiltak, opphøyde 
gangfelt, utsiktsplatting, fontene, 
belysning på Tangen, tribune ved 
slusene 

• Postive holdninger 
• Storgata har blitt fin 
• Slusene og Brugsområdet 
• Båtkafé 

• For få som stopper/ kommer innom 
sentrum – drar forbi til Sverige (ca 
5.000 biler passerer pr dag) 

• Kunne vært flere attraksjoner 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

• Sentrum som eget besøksmål – 
opplevelser i sentrum 

• Kommunen har ervervet Torget – 
lage utviklingsplan for Torget 

• Utbygging i privat regi – utbyggere 
står klare 

• Etablere dagligvare og Post på Torget 
• Skape mer liv på Torget 
• Mulig flytting av biblioteket til 

Torget ? 
• Tiltak for å få forbipasserende inn i 

Sentrum 
• Lage samlet utviklingsplan 

• For få innbyggere 
• Stygt område på gamle Torget – 

trekker ned miljøkarakteren 

 

3.3.3 Planstatus Marker 

Plan 
 

Status 

Kommuneplan 2005 – 2017 Vedtatt 

Kommunedelplan Ørje Sentrum Vedtatt 

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2012 – 2022 Vedtatt 

Kommunedelplan for kulturminner 2009 – 2012 Vedtatt 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Vedtatt 

Utviklingsplan omsorg 2010 – 2013 Vedtatt 

Tjenesteanalyse og kompetanseplan omsorg Vedtatt 

Klima og energiplan Vedtatt 

Regionalt miljøprogram 2009-2012 Vedtatt 
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Barnehageplan 2011-2014 Vedtatt 

Handlingsplan for psykisk helse  Vedtatt 

Handlingsplan for psykisk helse hos barn og unge Vedtatt 

Folkehelseplan Vedtatt 

Plan for helsestasjon og skolehelsetjenesten Vedtatt 

Oppvekstplan for barn og unge Vedtatt 

Smittevernplan Vedtatt 

Plan for vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg Vedtatt 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt 

Plan for biologisk mangfold og vilt Vedtatt 

Kriseplan Vedtatt 

Risiko og sårbarhetsanalyse Vedtatt 

Saneringsplan VA, Ørje sentrum Vedtatt 

33 reguleringsplaner Vedtatt 

Charter for Regionalpark Haldenkanalen Vedtatt 

Tiltaksstrategi for SMIL-midler Vedtatt 

Strategisk næringsplan Indre Østfold Vedtatt 

Kompetanse og bemanningsplan brann og redning Vedtatt 

Regional miljøprogram 2013 – 2016 Under arbeid 

Plan for statlig sikrede friområder Under arbeid 

Kompetanseplan for overgang barnehage til skole Under arbeid 

Kompetanseplane for barnehagene Under arbeid 

Omsorgsplan Under arbeid 

Regional plan for vindkraft Under arbeid 

Reguleringsplan E18, Sentrum – riksgrensen Under arbeid 

Plan for vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg  Ønskes rullert 

IKT-plan Ønskes 

”Markeds”-plan Ønskes  

                   Diverse reglement:  

Økonomireglement 2011 – 2013  



Felles planstrategi RAM 2012 - 2016 – Rømskog, Marker og Aremark kommuner Side 30 
 

Finansreglement 2011 – 2013  

Ansettelsesreglement  

Retningslinjer for AKAN-arbeidet  

Arbeidsreglement  

Delegeringsreglement  

Reglement for erstatning ved materielle skader på ansattes eiendeler på 

arbeidsplassen 

 

Regler for fleksibel arbeidstid i Marker Rådhus  

Handlingsplan for likestilling  

Permisjonsreglement  

Reglement for tjenestetelefoni  

Retningslinjer for oppmerksomhet/påskjønnelse til ansatte  

Retningslinjer for kommunal påskjønnelser og gaver til lag og foreninger  

Reglement for tildeling av gaver og stipend fra Marker kommune  

Retningslinjer for introduksjon og oppfølging av nyansatte  

Retningslinjer for synsundersøkelse og refusjon av utgifter til databriller  

Retningslinjer for utdanningsstipend   

Personalpolitisk plan (inneholder flere av ovennevnte reglement)  

Sanitærreglement  
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3.3.4 Planbehov for Marker i perioden 2012 – 2016 

 
Kommuneplanens arealdel for Marker er vedtatt 22.11.2005. Kommuneplanen skal rulleres 
hvert 4.år. Det er lagt opp til en felles planprosess med oppstart i 2013, og høringsutkast 
2014. Selv om man da formelt overskrider rulleringsfristen, må dette være akseptabelt ved 
gevinsten man får ved en samordnet RAM-prosess.  
I dette inngår også plan for friluftsliv og friområder samt felles vassdragsplan som del av 
kommuneplanen. Kommunen vil også delta i felles kommunale strategier for næringsutvikling i 
samarbeid med Regionalpark Haldenkanalen. 
 
Lokalt planbehov: 

• Rullering av kommunedelplan for Ørje Sentrum 2007 – 2019  
• Sentrumsplan i form av områderegulering – Ørjes indre sentrum, mindre planområde enn 

kommundelplanen. Jf. Trans-in-form og Stedsanalyse 2005. 
• Plan for vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg 2006 – rullering 
• Kommunedelplan for idrett og kulturanlegg 
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VEDLEGG 
Til planprogrammet hører en vedleggsdel. 
Her inngår bakgrunnsdokumentasjon, lovgrunnlag, reguleringsplanoversikt, felles worshop og 
gjeldende kommuneplankart. 
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Felles planstrategi RAM 

2012 - 2016 
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VEDLEGG 1: Oversikt over reguleringsplaner i Rømskog 
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VEDLEGG 4 Felles work-shop 

Resultater fra felles RAM- workshop 16.mars 2012 
Det ble gjennomført SWOT-analyser av de ulike temaene. Deltakerne kunne selv velge tema, 
slik at man i etterkant kan se hvilke temaer som er mest interessante for kommunene. 
Vi fikk klarhet i hvilke temaer kommunene er opptatt av, hvilke styrker området har, og 
hvilke utfordringer man har i området. Resultatene av SWOT-analysen skal vi ta med oss inn 
i idé-prosessen, og bruke som utgangspunkt for det videre arbeidet. 
SWOT-analysene viser at næringsutvikling og infrastruktur er noe man er opptatt av. 
Ungdom og skole, stedsutvikling, folkehelse, landbruk, turisme og innflytting var temaer også 
temaer som kom opp. 
 
Næringsutvikling og infrastruktur 
Det kom fram at man i de tre kommunene har arealer nok, og byggeklare tomter som venter 
på å bli brukt. Man har også Fv-21 og E18, og nærhet til både Sverige og Oslo. Det ble sett på 
som både en styrke og svakhet. Det er en utfordring å konkurrere med Sverige som har lavere 
lønnsnivå og lavere priser. Det kom også fram at Fv-21 har dårlig standard og derfor blir 
vanskelig å bruke for bedrifter som er avhengige av gode transportmuligheter og pendlere. 
Et annet viktig punkt var at utdanningsnivået er lavt i kommunene, og at man ønsker å få de 
som flytter ut for å ta høyere utdannelse tilbake i kommunene etter endt utdannelse. Mange av 
dem blir avhengig av å pendle, og man var opptatt av å legge til rette for pendlerne og jobbe 
for dempe pendlingen. Man mente man ikke hadde et godt nok kollektivtilbud ut av regionen, 
og det ble blant annet foreslått å se på koordinert pendling og bestillingsruter. 
Det kom også fram at man ikke har gode nok bredbåndsforbindelser i de tre kommunene. 
Man har god nok dekning, men for lav hastighet og kvalitet. Dette er et svært viktig poeng. 
Bedrifter som vil etablere seg, pendlere som har hjemmekontor og privatpersoner er helt 
avhengig av god og stabil nett-tilgang. Gode bredbåndsforbindelser kan være med å dempe 
pendlingen. 
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Hva kan man gjøre for å tilrettelegge for unge med høy utdannelse som ønsker å flytte 
tilbake? 
Hva kan man gjøre for pendlerne? 
Hva kan man gjøre for å dempe pendlingen? 
Hva kan man gjøre for bedrifter som ønsker å etablere seg? 
Bør det lages en egen plan for bredbånd? 
 
Ungdom og skole 
Trygge oppvekstvilkår ble trukket fram som en av områdets største styrker. De tre 
kommunene har et rikt og godt foreningsliv med idrettsklubber og kulturhus, men samtidig 
mente man at det manglet et tilbud til de ungdommene som ikke finner seg til rette i 
foreningene. Et manglende kollektivtilbud og store avstander ble også sett på som en 
utfordring. Man ønsket seg et bredere kollektivtilbud så ungdommen kan komme seg enkelt 
og trygt til byene og tilbake igjen. «Hjem for 50» var et av forslagene. 
Man må også flytte ut eller reise langt for å få utdanning. Rømskog har ikke egen 
ungdomsskole, ingen av kommunene har VGS eller høyere utdanningsinstitusjoner. Man så 
det som positivt at de unge må ut og oppleve verden, men man så det som en utfordring å få 
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dem til å komme tilbake igjen. «Dannelsesreisen» kom opp som et begrep, og det er et godt 
utgangspunkt for arbeidet med en «tilbakeflytter-kampanje». 
Det kom fram at man var opptatt av å få skole inn som en egen del av planstrategien, og legge 
en egen strategi for innhold i skolen. Man var opptatt av å få en naturlig overgang mellom de 
forskjellige trinnene. 
Analysen viste at man oppfatter det som positivt at man har skoler som er små og 
oversiktlige. Det er trygt for elevene. Problemet er at man bare har èn skole i hver kommune. 
Man kan ikke velge å bytte skole hvis man skulle få problemer. Faller barna utenfor, må man 
evt flytte til en annen kommune for å løse problemet. 
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Kollektivtilbud for unge. Hva kan man gjøre? Hjem for 50? 
Hvordan får man unge til å flytte tilbake til hjemkommunen igjen? Dannelsesreise-kampanje? 
Hva skal inn i skoleplanen? Hvem skal arbeide med dette? 
Hvordan kan man tilrettelegge for de som faller utenfor i skolen og blir presset til å flytte? 
Bør man ha en helt egen plan for dem? 
 
Folkehelse 
Under tema folkehelse kom frivillighet fram som det klart sterkeste kortet. Man har 
frivillighetssentraler i både Marker og Aremark som fungerer som et lim i bygda. De gjør mye 
positivt for både den fysiske og psykiske helsen, og tilrettelegger for lokale lag og foreninger. 
De utgjør en stor ressurs.  
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Et godt poeng som kom fram er at frivillighet dør ved tvang og lever under lyst. Hvordan kan 
man styrke de frivillige organisasjonene uten å drepe frivilligheten? 
Hvilke andre utfordringer har man på folkehelse?  
 
Landbruk 
Under tema landbruk kom det fram at man har store naturgitte ressurser, men en ensidig 
utnytting av arealet. Man er en stor råvareprodusent men driver lite foredling selv. 
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Hvordan kan man styrke produsentene som allerede finnes?  
Hvordan kan manutvikle nye typer produksjon og nye næringer?  
Og hvordan kan man tilrettelegge for at man også kan drive med foredling av råvarene i egen 
kommune? 
 
Turisme 
Under tema turisme ble selvfølgelig Haldenvassdraget trukket fram. Krepsepest er en 
utfordring som gjør at man ikke får utnyttet vassdraget maksimalt og må stenge slusene. 
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Hvordan kan man utnytte alt man allerede har? Hvordan kan man videreutvikle tilbudet? 
Hvilke tilbud kan man gi turistene så de får en helhetlig opplevelse? (Overnatting, mat, 
shopping, attraksjoner, andre aktiviteter).  
 
Rømskog 
Rømskog var den eneste kommunen som gjorde en SWOT-analyse av seg selv. 
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Det kom fram at man hadde Fv-21 som innfartsåre, og at man så det som en styrke at det er 
en asfaltert vei med mye fin natur rundt. Den er dessverre i dårlig stand, og det begrenser 
tursime og tilflytting.  
Det kom også fram at man mangler avløp, og trenger å utvide og få kontroll over utslippene. 
Det er spredt boligbygging og spredte utslipp. Man mangler økonomien til å gjøre noe med 
dette. 
 
VIDERE ARBEID 

1. Det ble avtalt at konsulentene nå avtaler besøk i hver enkelt kommune, for å gjøre mer 
utdypende kommunevise SWOT-analyser – jf inndelingen i grunnlag og fremdriftsplan for 
felles planstrategi s. 2 (vedlagt). 

2. Deretter vil konsulentene utarbeide et første forslag til felles planstrategi, og sende dette til 
de 3 kommunene for gjennomgang og kommentarer. Eventuelle justeringer/ revisjoner 
foretas. 

3. Forslaget behandles av styringsgruppen, og meldes deretter som sak til fylkeskommunens 
regionale planforum (orientering, gjennomgang og tilbakemeldinger). 

4. De respektive formannskap i kommunene behandler forslaget til felles planstrategi – med 
påfølgende åpent informasjonsmøte med befolkningen. 

5. Endelig forslag settes opp som orienteringssak i de respektive formannskapene, og det foretas 

en eventuell samordning med fylkeskommunens forslag til vedtak av regional 
planstrategi (Fylkeskommunen har planlagt vedtak og innsending til godkjenning av 
regjeringen i september/ oktober.) 

6. Siste behandling i styringsgruppen, med påfølgende kunngjøring/ annonse av 
kommunestyrets behandling (30 dager i forkant). 

7. Endelig vedtak av planstrategien i de 3 kommunestyrene. 
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VEDLEGG 5 Lovgrunnlag og kommentarer 

 

§ 10-1 Kommunal planstrategi  

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 

strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 

sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 

organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt 

som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 

dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 

skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 

stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om 

gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart 

av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  

Lovkommentar til kommunal planstrategi 

Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen 
bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.  

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å 
fastlegge det videre planarbeidet.  

Kommunen har nå fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver 
valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Det er viktig 
at dette arbeidet starter tidlig etter at kommunestyret er konstituert. Det gir det nye 
kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å 
arbeide med i kommunestyreperioden. 

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av 
kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. Strategien bør inneholde: 

• redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø, 
• drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling), 
både for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder ), 
• vurdering av sektorenes planbehov, og 
• vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. 
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Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og danne basis for det 
mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Den langsiktige arealstrategien skal 
vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi langsiktige 
utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern for å ivareta de 
arealhensynene som framgår av § 3–1. 

Beskrivelsen av miljøutfordringene skal vise hva som er status og hva som er utviklingen de 
siste fire år, og drøfte kommunens miljøutfordringer i dette perspektivet. Beskrivelsen skal gi 
en omtale av utslipp av klimagasser, støy og lokal luftforurensning, avfall og energiforbruk, 
biologisk mangfold og kultur og kulturminner. Den enkelte kommune kan tilpasse 
beskrivelsen ut fra lokale forhold. I arbeidet med planstrategien kan kommunen bygge på 
kommunenes miljøstatus og indikatorer som rapporteres gjennom KOSTRA, samt sektorenes 
kunnskap om helse og miljøforhold, jf. § 1–4 i kommunehelsetjenesteloven. Planstrategien 
kan også inneholde en beskrivelse av status for universell utforming i kommunen. Også på 
dette området vil kommunen kunne bygge på data fra KOSTRA. Det er i hovedsak opp til den 
enkelte kommune å bestemme hvor omfattende og detaljert planstrategien skal være, ut fra de 
behov som foreligger. Omfanget og detaljeringsgraden skal ikke være mer omfattende enn 
nødvendig for å ta stilling til om gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, 
eller om den skal revideres helt eller delvis. Det betyr at innholdet av strategien vil være 
forskjellig fra kommune til kommune, avhengig av forholdene på stedet og hva som er gjort 
av planarbeid tidligere. I praksis vil derfor vedtaket om planstrategien måtte angi 
hovedrammer og viktigste satsinger, og det må legges opp til en fleksibilitet i forhold til 
endrede behov og forutsetninger underveis. 

Dersom situasjonen er oversiktlig, kan planstrategien gis et innhold og en behandling som 
tilfredsstiller kravene til planprogram for kommuneplanen. Strategien må i slike tilfeller følge 
behandlingsreglene for planprogram i bestemmelsene om kommuneplan, jf. § 11-13. 

For å få en bred forankring av strategien vil det være av betydning at synspunkter fra statlige 
og regionale organer, nabokommuner og befolkning på vurderingene og prioriteringene i 
strategien er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Det er derfor plikt til å innhente 
synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Det gir også statlige og 
regionale myndigheter mulighet til å spille inn sine behov for kommunale planavklaringer i 
perioden. Det er opp til kommunen selv å bestemme hvordan synspunktene skal innhentes, 
men disse myndighetene bør ha reell mulighet til å fremme sine syn. Det er ikke adgang til å 
fremme innsigelse mot forslag til kommunal planstrategi. Det vil i praksis være viktig for 
kommunen å oppnå tilslutning til den kommunale planstrategien fra andre myndigheter, fordi 
det ellers lett kan oppstå problemer i senere planlegging.  

Av loven framgår det også at kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn 
debatt som grunnlag for behandlingen. Dette vil være i samsvar med retningslinjene i lovens 
kapittel 1. Det er særlig fornuftig hvis kommunen f.eks. står overfor vanskelige strategiske 
valg som befolkningen har engasjert seg sterkt i, eller kommunen er i en fase med store 
forandringer. Men kommunen har ikke en rettslig plikt til dette. Det eneste rettslige krav til 
saksbehandlingen er at forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager 
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før kommunestyrets behandling. Hensikten er å sikre en mulighet for alle interesserte å 
fremme synspunkter før sluttbehandlingen. 

Prosessen rundt planstrategien må ses i sammenheng med om kommunen ønsker å legge opp 
til revisjon av kommuneplanen eller ikke. Dersom kommunen beslutter å videreføre 
gjeldende kommuneplan, vil det være naturlig å legge opp til en mer omfattende diskusjon 
rundt kommunal planstrategi, siden dette da blir den eneste anledningen til å få fram 
synspunkter rundt kommunens prioriteringer og utfordringer. Tilsvarende vil en kommune 
som legger opp til en kommuneplanrevisjon, kunne bruke kommuneplanprosessen til 
grundigere diskusjoner og medvirkning. 

Et vedtak om kommunal planstrategi bør omfatte kommunens eget planarbeid, og bistand til 
og oppfølging av private planer. Vedtaket kan gjelde igangsetting av en fullstendig 
kommuneplanrevisjon eller begrense seg til revisjon av arealdelen og revidering eller 
utarbeiding av kommunedelplaner for bestemte sektorer eller tema. Det kan også gjelde 
igangsetting av viktige reguleringsplaner som oppfølging av strategien. Planstrategien kan 
bidra til forutberegnelighet om hvilke private planinitiativ som kan forventes å få positiv 
mottagelse. Private planinitiativ vil likevel kunne fremmes uavhengig av planstrategien, og 
kan ikke avvises utelukkende med henvisning til denne. I praksis vil vedtaket om planlegging 
i planstrategien måtte angi hovedrammer og viktigste satsinger, og det må legges opp til en 
fleksibilitet i forhold til endrede behov og forutsetninger undervegs. 

Kommunal planstrategi har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere, 
men gir føringer for det videre planarbeidet i kommunen. Selv om planstrategien f.eks. sier at 
en del av kommuneplanens arealdel skal tas opp til revisjon, kan grunneiere fortsette å bygge 
i medhold av gjeldende arealdel eller reguleringsplan i den utstrekning disse planene gir 
grunnlag for det. Kommunen må ev. legge ned midlertidig forbud mot tiltak etter § 13–1 for å 
hindre dette. Gjennom vedtak av kommunal planstrategi kan kommunen også ta stilling til 
om det er reguleringsplaner som bør oppheves eller endres i planperioden. Dette er et 
foreløpig varsel om slik oppheving; endelig vedtak må gjøres for den enkelte plan etter 
reglene i kapittel 12. Det kan gjelde gamle planer som er i strid med nasjonale føringer, for 
eksempel planer som åpner for uheldig bygging i strandsonen. 

Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. Planstrategien er ikke 
formelt bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Dersom 
kommunen ønsker å avlyse eller utsette en større planoppgave som inngår i planstrategien, 
bør dette skje gjennom endring av planstrategien der de ordinære prosessregler følges. Det er 
imidlertid ingen plikt til å foreta slik endring. 

Kommunen kan likevel når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien.  

Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den ordinære planprosessen. 
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VEDLEGG 6 Kommuneplankart 

6.1 Kommuneplankart Rømskog 2008 - 2019 
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6.2 Kommuneplankart Aremark 2007- 2019 
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6.3 Kommuneplankart Marker 2005 – 2017 
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6.4 Kommunedelplan Ørje 2007 - 2019 
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VEDLEGG 7 Relevant lovverk, planer, veiledningsmateriale, 

utredninger og avtaler 

 
• Miljøverndepartementet: T-1497, Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging (Kongelig resolusjon 24.06.2011) – jf PBL § 6-1. 
• Plan- og bygningsloven: § 10-1 Kommunal planstrategi 
• Plan- og bygningsloven: Kap. 9 Interkommunalt samarbeid 
• Miljøverndepartementet: Veileder kommunal planstrategi, september 2011. 
• Statistikkgrunnlag 2011 – Østfold analyse, grunnlag for fylkeskommunens planstrategi 
• Idégrunnlag: Trans In Form (idéer til sentrumsutvikling) 
• Kommuneplanene, arealdel og samfunnsdel 
• Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: Evaluering av kommunenes felles 

arbeid 
• Regionalpark Halden 
• Felles energi- og klimaplan 
• Utviklingsavtale – Mål og satsningsområder 
• Oppsummering av felles formannskapsmøter 
• Strategisk næringsplan Indre Østfold 2010- 2013 
• Telemarksforskning: Reisen til Indre Østfold – Presentasjon av et scenarieprosjekt 
• Telemarksforskning: Aktivitetsbarometeret 2011 
• Østlandsforskning: Indre Skandinavia i et Florida-perspektiv (ØF-notat nr 01/2012) 
• KS: Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR - KOMMUNENES SENTRALFORBUND.  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/408 /M00/ 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: STK 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Plan- og utviklingsutvalget 28.02.2013 
/ Kommunestyret  
 
Innstilling: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund med 
tilhørende administrative og tekniske bestemmelser vedtas som gjeldende i Aremark kommune. 
 
 
Vedlegg: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund, 
administrative og tekniske bestemmelser. 
 
 
Saksopplysninger: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for 
sanitæranlegg er utarbeidet for å ivareta ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent 
i forbindelse med tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg.  Abonnementsvilkårene består av: 
Administrative bestemmelser som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold og tekniske 
bestemmelser som fastlegger krav til teknisk utførsel på vann og kloakkledningsnettet i kommunen.  
Denne nye utgaven har tatt hensyn til endrede krav i regelverket og nye utfordringer som kommunene 
står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer. 
 
Formålet med abonnementsvilkårene er som nevnt å ivareta forholdet mellom kommunen som eier av 
de offentlige vann og avløpsledningene og den enkelte abonnent/eier av sanitæranlegg.  Det legges 
særlig vekt på løsninger for uttak fra kommunens vannledninger og utslipp til kommunale 
avløpsledninger. 
 
Abonnementsvilkårene skal sikre at sanitæranlegg blir utført, driftet og vedlikeholdt på en betryggende 
måte med hensyn til ansvar, funksjonalitet, anleggs- og utstyrskvalitet. 
 
Vurdering: 
En innføring av Standard abonnementsvilkår er å anse som utøvelse av råderetten/eierskapet til eget 
ledningsnett, det vil si hovedanleggene for vann og avløp.  Abonnementsvilkårene er også å anse som 
standard leveringsbetingelser for vann og avløpstjenester.  Vilkårene er ikke en forskrift, men en 
privatrettslig avtale mellom to parter, kommunen og abonnenten. 
 
De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold mellom 
kommunen og abonnenten. 
 
De tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse av private vann og avløpsanlegg som 
knyttes til et offentlig vann og kloakkledningsnett.  Disse vilkårene fungerer også som en norm for 
prosjektering og utførelse av kommunaltekniske anlegg. 
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Abonnementsvilkårene gjelder kun de som er tilknyttet offentlige vann og/eller avløpsanlegg.  
Vilkårene gjelder i sin helhet for alle framtidige abonnenter.   Under kap. 3.14 presiseres det at 
kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten eller på private vann og 
avløpsanlegg, eller sanitæranlegg som skyldes svikt i det kommunale anlegget.  Unntaket her er hvis 
kommunen har vist grov uaktsomhet eller forsettelig påført anlegget skade. 
 
Rådmannen ser det som viktig at de nye standard abonnementsvilkårene gjøres kjent overfor 
innbyggerne gjennom kunngjøring i pressen og publisering på kommunens hjemmeside.  Det er viktig 
å presisere ansvaret den enkelte har for å unngå tilbakeslagsskader i boligen. 
 
Kommunen vil også stille krav om at alle entreprenører og rørleggere med oppdrag i Aremark 
kommune gjør seg kjent med abonnementsvilkårene.  I forbindelse med byggesøknader bør det 
informeres om vilkårene i forhåndskonferanser og i samtaler i forbindelse med byggesaker. 
 
På bakgrunn av foranstående foreslår rådmannen at Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund med tilhørende administrative og tekniske bestemmelser 
vedtas som gjeldende i Aremark kommune.




























