
Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen, Aremark rådhus
Dato: 27.04.2017
Tidspunkt: 19:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600
Møtesekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Geir Ragnar Aarbu Anne Mørk-Tønnesen
Ordfører Sekretær
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Unntatt
offentlighet

PS 4/17 Godkjenning av innkalling
PS 5/17 Godkjenning av saksliste
PS 6/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 7/17 Valg av representanter til signering av protokoll
PS 8/17 Møtefullmektiger - Aremark forliksråd
PS 9/17 Etablering av regionråd for Halden og Aremark
PS 10/17 Tilleggsrapport  "Politisk styring og 

sentraladministrasjon"
PS 11/17 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon 

"Interkommunalt samarbeid"
PS 12/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Aremark 

kommune
PS 13/17 Valg til representantskapet i Indre Østfold 

Kommunerevisjon IKS 2015-2019
PS 14/17 Plan for selskapskontroll 2017-2020
PS 15/17 Låneopptak Aremark menighetsråd - 

selvskyldnerkausjon
PS 16/17 Regional transportplan for Østfold mot 2050 - 

høringssvar
PS 17/17 Planstrategi for Rømskog, Aremark og Marker 

2016-2020
PS 18/17 Kommuneplan 2017-2028 - Samfunnsdelen
PS 19/17 Forespørsler 
PS 20/17 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for 

utvalg
PS 21/17 Interpellasjoner
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PS 4/17 Godkjenning av innkalling

PS 5/17 Godkjenning av saksliste

PS 6/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 7/17 Valg av representanter til signering av protokoll



Arkiv: 019

Arkivsaksnr: 2017/261-1

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 8/17 27.04.2017

Møtefullmektiger - Aremark forliksråd

Saksopplysninger
Det skal oppnevnes 3 møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2017-31.12.2020.

Vurdering
Valgkomiteen legger frem forslag i møtet.

Rådmannens innstilling
Som møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2017-31.12.2012 velges:
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Arkiv: 130

Arkivsaksnr: 2017/253-1

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 15/17 20.04.2017

Kommunestyret 9/17 27.04.2017

Etablering av regionråd for Halden og Aremark

Saksopplysninger
I forbindelse med oppstart av revidering av fylkesplanen ble det i planprogrammet pekt på 
regionrådenes stilling som samtaleorgan for medvirkning. Regionrådene skal være fylkets 
samtalepartner i både rullering av samfunnsdelen og fylkesplanens arealdel.

Halden og Aremark kommunestyrer ønsket på bakgrunn av planprogrammets høring å opptre 
som en felles region og fattet vedtak på å sende dette innspillet til Østfold fylke. Fylket sluttet 
seg til dette, selv om de ser fylket under ett i plansammenheng og ikke i regioner slik det var 
tilfelle ved utarbeidelsen av fylkesplanen «Østfold mot 2050».

Aremark har vedtatt å melde seg ut av Indre Østfold Regionråd; og trer formelt ut av dette 
30.06.2017.

Vurdering
Rådmannen ser det hensiktsmessig at overnevnte følges opp med at det dannes et formelt 
regionråd for Halden og Aremark. Dette rådet får så fullmakt til å føre diskusjonen på vegne av 
regionen i den pågående fylkesplanen. Rådmannen ser for seg at regionrådet kan få andre 
formelle oppgaver etter hvert.

Prosessen som har vært angående kommunestruktur har vist at Halden og Aremark har en rekke 
«berøringspunkter» innenfor store deler av forvaltnings-, drifts- og planområdene. I dag blir 
dette løst ved utbredt kontakt på administrativt nivå og ordførernivå. Rådmannen ser ar det er en 
styrke å få ført noen av disse diskusjonene inn i et samarbeidsorgan opprettet av 
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kommunestyrene i begge kommunene. Dette regionrådet kan opptre på vegne av 
kommunestyrene i de saker som kommunestyrene gir rådet fullmakt til.

Rådmannen forslår ikke noe mandat og/eller fullmaktsområde i denne saken, da en ønsker å få 
kommunestyrenes vurdering av hensiktsmessigheten først. På bakgrunn av dette vil en komme 
tilbake til et forslag til fullmakt utarbeidet av regionrådet og rådmennene i Halden og Aremark.

Rådmannen har vurdert mulig sammensetning av regionrådet, og vil foreslå at det består av tre 
politikere fra hver av kommunene med tale og forslagsrett. Ordførerne i de to kommunene bør 
være representert i rådet og leder rådet hver sin 2-årsperiode i valgperioden.

Rådmennene tiltrer rådet med talerett. Sekretariatet for rådet tillegges avdeling for 
samfunnsutvikling i Halden.

Rådmannens innstilling
1. Aremark kommunestyre ønsker å opprette et Regionråd for Halden og Aremark, og ber 

om at Halden gjør tilsvarende vedtak.

2. Rådet består av tre politikere fra hver av kommunene. Rådmennene i Halden og 
Aremark tiltrer rådet med talerett.

3. Rådet rapporterer til kommunestyrene i Halden og Aremark.

4. Fra Aremark oppnevnes flg. politikere til rådet:

Medlem Personlig varamedlem
1 1
2 2
3 3

5. Halden kommune ved avdeling for samfunnsutvikling er sekretær for rådet.

Behandling i Formannskap - 20.04.2017 
Repr. Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag til pkt. 4:

Medlem Personlig varamedlem
1 Ordfører 1 Turid Kollerød
2 Varaordfører 2 Nils Håkon Sandtorp
3 Opposisjonsleder 3 Tove Fagerhøi

Ved votering ble rådmannens innstilling med repr. Geir Aarbu sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
6. Aremark kommunestyre ønsker å opprette et Regionråd for Halden og Aremark, og ber 

om at Halden gjør tilsvarende vedtak.

7. Rådet består av tre politikere fra hver av kommunene. Rådmennene i Halden og 
Aremark tiltrer rådet med talerett.
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8. Rådet rapporterer til kommunestyrene i Halden og Aremark.

9. Fra Aremark oppnevnes flg. politikere til rådet:

Medlem Personlig varamedlem
1 Ordfører 1 Turid Kollerød
2 Varaordfører 2 Nils Håkon Sandtorp
3 Opposisjonsleder 3 Tove Fagerhøi

10. Halden kommune ved avdeling for samfunnsutvikling er sekretær for rådet.
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Arkiv: 217

Arkivsaksnr: 2017/256-1

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 10/17 27.04.2017

Tilleggsrapport  "Politisk styring og sentraladministrasjon"

Vedlegg
1 01-Bestilling fra kontrollutvalget

Saksopplysninger
Det vises til vedlagte sak 17/5.

Vurdering
Rådmannen vurderer ikke saker fra Kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret avbestiller tilleggsrapport om «Politisk styring og 

sentraladministrasjon».
2. Spørsmålene som ble reist i kommunestyrets bestilling skal besvares i sin helhet i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontrollsystemer».
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Arkiv: 217

Arkivsaksnr: 2017/257-1

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 11/17 27.04.2017

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Interkommunalt samarbeid"

Vedlegg
1 02-Oppfølgingsrapprt Interkommunalt samarbeid

Saksopplysninger
Det vises til vedlagte oppfølgingsrapport.

Vurdering
Rådmannen vurderer ikke saker fra Kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets innstilling
Oppfølging av rapport om «Interkommunalt samarbeid» i Aremark kommune, tas til orientering.
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Arkiv: 219

Arkivsaksnr: 2017/259-1

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 12/17 27.04.2017

Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Aremark kommune

Vedlegg
1 04-Årsmelding Kontrollutvalget 2016

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 7. februar 2016 sak 17/6 «Årsmelding 2016 for 
kontrollutvalget i Aremark kommune».

Vurdering
Saken legges frem uten vurdering fra rådmannens side.

Kontrollutvalgets innstilling
Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Aremark kommune vedtas.

22



23



24



25



26



27



28



Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2017/262-1

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 13/17 27.04.2017

Valg til representantskapet i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 2015-2019

Saksopplysninger
Etter at selskapsavtalen til Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er endret er ikke lenger 
valgbare til representantskapet de som var valgbare til kontrollutvalg.
Dette medfører at ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer til formannskap og 
kommunal nemnd med beslutningsmyndighet nå er valgbare til representantskapet.
Selskapet har tatt kontakt med kommunen da Aremark er eneste kommune som ikke har 
ordfører som medlem og varaordfører som varamedlem i representantskapet, og anmoder oss å 
gjøre et tilsvarende valg som de øvrige eierkommuner.

Vurdering
Saken er overlatt valgkomiteen som i så fall må fremmer nytt forslag på representanter til 
representantskapet i møtet.

Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen da saken omhandler valg.
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Arkiv: 217

Arkivsaksnr: 2017/258-1

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 14/17 27.04.2017

Plan for selskapskontroll 2017-2020

Vedlegg
1 03-Plan for selskapskontroll

Saksopplysninger
Det vises til vedlagte plan.

Vurdering
Rådmannen vurderer ikke saker fra Kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017-2010 hvor følgende 

selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:
 PPT
 Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold
 Legevakttjenester og medisinsk beredskap ved kommunelegens fravær
 Kommunalt akutte døgnplasser

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i 
planperioden.
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Arkiv: D13

Arkivsaksnr: 2017/255-2

Saksbehandler:  Mette Eriksen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 18/17 20.04.2017

Kommunestyret 15/17 27.04.2017

Låneopptak Aremark menighetsråd - selvskyldnerkausjon

Vedlegg
1 Søknad om låneopptak - Aremark kirke
2 Rentekompensasjon til kirkebygg

Saksopplysninger
Aremark menighetsråd/kirkelig fellesråd søker Aremark kommune om en selvskyldnergaranti 
for et låneopptak i Kommunalbanken som skal dekke lånebeløp, kr 1 500 000,- med et tillegg av 
10 % til dekning av renter og omkostninger. Kausjonistens maksimumsansvar kan ikke 
overstige kr 1 650 000. Låneopptaket skal finansiere nytt varmeanlegg og 
brannslukking/varslingsanlegg i Aremark kirke i samsvar med forslaget i Aremark sogns 
vedlikeholdsplan for 2016-2019.
Det foreligger godkjent rentekompensasjon for tiltakene. 

Vurdering
Rådmannen innstiller på at selvskyldnerkausjon/-garanti vedr. låneopptak i Aremark 
menighetsråd gis. Da beløpet overstiger kr 500 000,- må selvskyldnerkausjonen/-garantien ha 
godkjenning fra Fylkesmannen. 

Rådmannens innstilling
1. Aremark kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inntil kr 1 500 000,- som 

Aremark menighetsråd tar opp til nytt varmeanlegg og brannslukking/alarm i Aremark 
kirke. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 1 500 000,- med tillegg av 10 % av en til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1 650 000,-.

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 38 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens § 3.

4. Vedtaket er betinget av godkjenning fra Fylkesmannen. 
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Behandling i Formannskap - 20.04.2017 

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
5. Aremark kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inntil kr 1 500 000,- som 

Aremark menighetsråd tar opp til nytt varmeanlegg og brannslukking/alarm i Aremark 
kirke. 

6. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 1 500 000,- med tillegg av 10 % av en til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1 650 000,-.

7. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 38 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens § 3.

8. Vedtaket er betinget av godkjenning fra Fylkesmannen. 
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Arkiv: N00

Arkivsaksnr: 2017/236-2

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 17/17 20.04.2017

Kommunestyret 16/17 27.04.2017

Regional transportplan for Østfold mot 2050 - høringssvar

Vedlegg
1 Høring: Forslag til handlingsprogram for kollektivtransport 2018-2021

Saksopplysninger
Aremark kommune har fått tilsendt Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 
2018-2021 med høringsfrist 1. mai 2017.

Vurdering
Rådmannen foreslår at Aremark kommunestyre avgir følgende uttalelse til 
handlingsprogrammet for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021:

«
Handlingsprogram 2018-2021
Vi registrerer at fylkesveistrekningen fv. 863 Lillebyåsen-Kallerød-Lilledal ikke er inne i 
investeringsprogrammet for 2018. Ved rullering av handlingsprogrammet 2015-2018 var nevnte 
veistrekning inne i programmet som en prioritert veistrekning for legging av fast dekke i 
handlingsprogramperioden.
Denne veistrekningen er fortsatt i en meget dårlig forfatning og Aremark kommune forutsetter at 
veistrekningen nå prioriteres med hensyn til utbedring og legging av fast dekke.

Avsnitt 3.1.1/3.1.2 Riks- og fylkesveier/4.4.1 Tverrforbindelsene
Vi registrerer nok en gang at det kun er rv. 21 som er totalt uten omtale som tverrforbindelse i 
Østfold.
Vi minner igjen om at rv. 21 er en meget benyttet tverrforbindelse mellom E18 og E6 langs 
riksgrensen mot Sverige. Vi registrerer stadig økende trafikk på strekningen av både personbiler 
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og lastebiler/trailere og tømmerbiler. Spesielt er det mange innen tungtransport som benytter rv. 
21 som korteste tverrforbindelse mellom E6 og E18. I tillegg er den en betydelig interntrafikk av 
tømmerbiler.
Aremark kommune har i alle sine uttalelser til Nasjonal transportplan og den regionale 
transportplanen for Østfold etterlyst trafikksikkerhetstiltak og utbedringer av standarden på 
veien. Dette gjelder både veiens bredde, kurvatur og det faste dekke. Vi registrerer at denne 
veistrekningen over tid har blitt kraftig nedprioritert i forhold til øvrige tverrforbindelser.
Det er således heller ikke i handlingsprogrammet for 2018-2021 lagt opp til noen utbedringer; 
bortsett fra prosjekteringsmidler til forsterkning til 60 tonn på Steinsbrua.
Vi viser igjen til tidligere uttalelser fra Grenserådet for kommunene Aremark, Marker og 
Rømskog.

Avsnitt 3.1.3 Tilrettelegging for gående og syklende/3.1.9 Trafikksikkerhet/6.3.3 Tiltak 
mot ulykker med myke trafikanter
Etter at det er etablert droppsone for både skolebusser og privatbiler med elevtransport ved 
Aremark skole, gjenstår det en meget viktig veistrekning fra Fosby til Lilleby som mangler 
gang- og sykkelvei. Denne veien brukes av både elever og ikke minst gående/syklende fra de 
største byggefeltene øst for Fosby for å komme frem til sentrumsfunksjonene.
Aremark kommune anmoder derfor om at det blir etablert gang- og sykkelsti langs fv. 863 
fra Fosby til Lilleby.

Som tidligere innspill til handlingsprogrammene gjennom årene ber vi nok en gang om å få en 
redusert fartsgrense til 50 km/t gjennom Fosby sentrum.

Aremark kommune er positiv til å inngå en forpliktende avtale om systematisk 
trafikksikkerhetsarbeid gjennom konseptet «Trafikksikker kommune».

Avsnitt 3.1.4 Kollektivtransport (eksklusiv jernbane)/8 Kollektivtrafikk
Når en leser avsnittet om kollektivtransport ser det ut til at Østfold kun består av Nedre Glomma 
og Moss/Rygge. Halden-regionen (Halden og Aremark) og Indre Østfold er faktisk ikke nevnt 
med ett eneste ord.
Gitt at dette betyr at det overhode ikke skal være noen satsning på kollektivtilbud i vår region; 
må dette bety at privatbil er eneste transportløsning for Aremark sine innbyggere.
Dette må i så fall gjenspeiles i en prioritering av rv. 21 for at en i det hele tatt skal følelse 
av å tilhøre Østfold på dette område.

Avsnitt 6.3.1 Tiltak mot møte- og utforkjøringsulykker/6.3.2 Tiltak mot viltulykker
Aremark kommune ber om at det iverksettes vegetasjonsrydding langs hele fv. 21 som et viktig 
tiltak på disse områder.
Viser ellers til tiltakene kurveutretting/breddeutvidelse; jfr. 3.1.1/3.1.2/4.41 over.

Avsnitt 6.3.4 Forkjørsregulering
Vi ser svært positivt på den handlingsplan som er fremlagt.
I Aremark har vi fv. 863 som går forbi 3 veier som kommer ut fra boligområdene Lillebyåsen, 
Lilleby og Fosbyåsen. Det er 60-sone på fylkesveien, kryssene er uoversiktlige og ikke 
skiltmerket som vegkryss. Det er økende turisttrafikk på fv. 863; der særlig ukjente har en uklar 
forståelse av hvem som har vikeplikt med tilhørende økt fare for ulykker.
Vi ber om at dette tiltaket prioriteres høyt.

Avsnitt 8.6.4 Videreføre satsing på Flexx
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Aremark kommune ser det som svært viktig å videreføre og ikke minst videreutvikle Flexx-
tilbudet. Dette er nå det tilbudet som i Aremark i noen grad kan kalles et kollektivtilbud: og som 
bør prioriteres i områder som ellers har nær null i kollektivtrafikk.
«

Rådmannens innstilling
Rådmannens forslag til uttalelse fra Aremark kommune til Handlingsprogram for fylkesveier og 
kollektivtransport 2018-2021 godkjennes.

Behandling i Formannskap - 20.04.2017 
Repr. Alf Ulven (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Generelt
Fylkesveier som ikke holder standard ifht. godkjent akseltrykk skal prioriteres tverrforbindelsen.

Repr. Turid Kollerød (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:

Under avsnitt 3.1.3 – Trafikksikkerhet
Skiltet for reduksjon som står ved innkjøringen til Aremark sentrum fra sær flyttes 500 meter 
sørover.
Det er i dag 80 km/t forbi utkjøring fra boligfeltet Fladebyåsen. Nytt boligfelt etablerer like ved 
og det vil få samme utkjøring. Boligfeltene er sentrumsnære og en reduksjon i hastighet vil 
hindre ulykker.

Ved votering ble rådmannens innstilling, med repr. Alf Ulven sitt tilleggsforslag og repr. Turid 
Kollerød sitt tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannens forslag til uttalelse fra Aremark kommune til Handlingsprogram for fylkesveier og 
kollektivtransport 2018-2021 godkjennes med følgende tillegg:

 Generelt
Fylkesveier som ikke holder standard ifht. godkjent akseltrykk skal prioriteres 
tverrforbindelsen.

 Under avsnitt 3.1.3 – Trafikksikkerhet
Skiltet for reduksjon som står ved innkjøringen til Aremark sentrum fra sær flyttes 500 
meter sørover.
Det er i dag 80 km/t forbi utkjøring fra boligfeltet Fladebyåsen. Nytt boligfelt etablerer 
like ved og det vil få samme utkjøring. Boligfeltene er sentrumsnære og en reduksjon i 
hastighet vil hindre ulykker.
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Arkiv: 140

Arkivsaksnr: 2017/254-1

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 17/17 27.04.2017

Planstrategi for Rømskog, Aremark og Marker 2016-2020

Vedlegg
1 Felles planstrategi RAM rev2016  13mars 2017

Saksopplysninger
Kommunal planstrategi er et lovpålagt dokument iflg plan- og bygningslovens § 10 første ledd, 
der det heter:

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og seinest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden.

Hensikten med kommunal planstrategi er å utvikle en helhetlig strategi for hvilke planer 
kommunen trenger, sammenholdt med det utfordringsbilde kommunen står overfor. Formålet 
med strategien er å styrke den politiske styringen av den kommunale planleggingen. Gjennom 
planstrategiens beskrivelser av kommunens endrede rammevilkår, utfordringer og 
utviklingstrekk, gis kommunestyret mulighet til å prioritere hvilke planer som er nødvendige for 
å få ønsket utvikling av kommunen. I tillegg vurderes kommunens plansystem, planressurser og 
samlet planbehov i kommunestyreperioden. Planstrategien setter fokus på at planleggingen skal 
være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

I følge Plan- og bygningsloven skal forslag til vedtak av kommunal planstrategi gjøres offentlig 
kjent i minst 30 dager før kommunestyrebehandlingen. Det kan ikke fremmes innsigelser mot 
kommunal planstrategi.
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Vurdering
Rådmannens vurdering fremgår av vedlagte dokument.

Rådmannens innstilling
Kommunestyret i Aremark vedtar ihht Plan- og bygningslovens § 11-1 den fremlagte 
«Planstrategi for Rømskog, Aremark og Marker 2016-2020». 
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Rullering av felles kommunal planstrategi for  

Rømskog, Marker og Aremark kommuner 
 

1.	INNLEDNING	

1.1	 Bakgrunn	
Dette er en rullering av tidligere vedtatt planstrategi 2012-2016, der de nødvendige oppdateringer for 
perioden 2016-2020 er foretatt. 
Det er tidligere 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, er Grenserådet oppnevnt.  
 
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. 
Siden forrige utgave av felles planstrategi, har kommunene vært gjennom en prosess med vurderinger og 
vedtak av i forhold til kommunesammenslutninger. 
Det ligger an til at Rømskog kommune etter 2020 vil slå seg sammen med Aurskog-Høland og ut av 
Østfold fylke. Aremark kommune har vedtatt at det ikke er aktuelt med kommunesammenslutning 
(Halden vurdert), og Marker kommune har vedtatt å forbli egen kommune. 
Siden det ikke vil skje konkret endring av kommunestrukturen i perioden frem til 2020, er det naturlig å 
foreta en lett rullering av strategien fra forrige periode 2012-2016, og ikke igangsette et mer omfattende 
strategi-arbeide.  
Etter 2020 vil det naturlig nok bli aktuelt med en annen organisering av planstrategiarbeidet, siden 
kommunekartet vil endres i forhold til Rømskog. 
 
Siden forrige periode har de tre kommunene også utarbeidet og vedtatt sine respektive samfunnsdeler til 
kommuneplanen (Aremark på høring ut 2016), i en samordnet prosess. 
Videre har alle tre kommuner arealdel til kommuneplanen under utarbeidelse, også disse er samkjørt og 
basert på felles lest, men med kommunevise tilpasninger. 
Dette sikrer samordning på tvers av kommunegrensene. 

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. 
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1.4	 Temaer	som	er	vurdert/	lagt	til	grunn	i	planstrategien	
 Sentrumsutvikling og levende bygder 
 Attraktive tomter for boliger og fritidsboliger 
 Næringsutvikling og turisme 
 Infrastruktur 
 Klima og energi 
 Folkehelse 
 Internasjonalt samarbeid 
 Regionalpark Haldenkanalen 
 Ungdom 
 Utvikling av landbruket 

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 
- Sentrumsutvikling og levende bygder 
- Attraktive tomter for boliger og fritidsboliger 
- Næringsutvikling og turisme 
- 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 og alternative boformer 
- Ungdom 
- Arbeid 
- Opplevelser (turisme og fritid) 
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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 og alternative boformer 
- Ungdom 
- Arbeid 
- Opplevelser (turisme og fritid) 
- Omdømmebygging 

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

1.7	 Prosess	og	fremdrift	
 Oktober - november 2016: Kommunevise innspill til hva som er endret siden forrige periode, hva 

som er fullført, samt eventuelle nye forhold som bør tas med. Kan også fremmes for behandling i 
de respektive planutvalg før behandlingen i styringsgruppa. 

 November - desember 2016: Vurdering av utkast til rullert felles planstrategi i kommunene. 

 Februar 2017: Siste behandling i styringsgruppen/ formannskapene, med påfølgende 
kunngjøring/ annonse av kommunestyrets behandling (30 dager i forkant). 

 Mars/april 2017: Endelig vedtak av planstrategi 2016-2020 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.)  
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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. I praksis vil dette si 
at Marker og Aremark kommuner begynner å se på sine samfunnsdeler i 2018/2019, slik at 
revidert samfunnsdel kan vedtas i 2020. 

 Legges til grunn for fremstilling (rullering) av kommuneplanens arealdel. I praksis vil dette si at 
Marker og Aremark kommuner begynner å se på sine arealdeler igjen i 2018/2019, slik at revidert 
arealdel kan vedtas i 2020. 

 Legges til grunn for igangsetting av tematiske kommunedelplaner, 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 kommunene imellom i perioden frem 
til 2020. 

 

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.  
Det kan være en utfordring for dette samarbeidet at Rømskog har vedtatt fremtidig 
kommunesammenslåing med Aurskog-Høland, og slik sett «er på vei ut» av Østfold. 
 
Imidlertid er dette ikke til hinder for videreføring av det etablerte RAM-samarbeidet ut perioden, 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. 
 
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	
Regional planstrategi 2016-2019 beskriver Østfolds største utfordringer i denne perioden og 
prioriterer planarbeid i tråd med disse. Planstrategien ble vedtatt av Østfold fylkesting 22. september 
2016.  
Fylkeskommunen har utarbeidet 4 scenarier for Østfolds utvikling 2015-2030, som har dannet 
grunnlag for de vurderingene som er gjort. 
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En prioritering av hvilke regionale planer som skal utarbeides eller rulleres for å møte de prioriterte 
utfordringene, skal forankres i Regional planstrategi. Planstrategien omhandler således ikke bare 
fylkeskommunens ressurser, men er et styringsdokument som avspeiler fylkeskommunens oppdrag 
som samordner og regional samfunnsutvikler. 
 
I sitt vedtak 22.9.2016 anmodet Fylkestinget også fylkesrådmannen om å legge fram 
oppstartsaker for rulleringen av henholdsvis Regional transportplan (RTP), Regional plan 
fysisk aktivitet og fylkesplanen høsten 2016. 
Regional kulturplan igangsettes fra desember 2016. Rulleringen av samtlige planer 
gjennomføres som en revidering av eksisterende planer. 
Regionale planer som ikke rulleres i 2016 får forlenget sin virkeperiode fram til planlagt 
rullering i henhold til Regional planstrategi 2016-2019, eller til vedtak av neste regionale planstrategi. 
 

 
Scenarier for Østfold 2015-2030 

 
For beskrivelse av de fire scenarier vises det til kapittel 3 i regional planstrategi 2016-2019. 
 
I kapittel 4 beskrives de prioriterte utfordringer og innsatsområder for Østfold i perioden 2016-2019: 
 

2.2.1	 Arbeidsplasser	
Øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten, fordi tilgang til og muligheter for arbeid er en 
av de absolutt viktigste faktorene for velferd. Sysselsettingsandelen vil øke og levekårene vil bli 
bedre. Samtidig tilrettelegge for fortsatt sterk befolkningsutvikling (høy innflytting), fordi dette igjen 
vil stimulere lokalt næringsliv til vekst, og det vil gi arbeidsplasser i kommunene. For å sikre dette må 
det tas hensyn til en variert nærings-, areal- og befolkningsstruktur i fylket. 
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De neste fire årene bør Østfold utnytte egne fortrinn bedre og styrke innsatsen på følgende 
områder (jfr. handlingsprogram for Næringsriket Østfold): 

 Å forsterke og tilrettelegge for vekst for eksisterende bedrifter for å bidra til økt 
konkurransekraft og vekst for næringslivet i Østfold. Veksten skal bestå av både økonomisk 
vekst og/eller økning av antall arbeidsplasser. 

 Flere levedyktige nyetableringer for å øke antall nyetablerte bedrifter i Østfold, som vil bidra 
til å øke sysselsettingen i fylket. 

 Å trekke til seg og tilrettelegge for flytting av virksomheter til Østfold for å få private og 
offentlige virksomheter utenfor Østfold til å flytte og etablere seg i Østfold. 

 

2.2.2	 Kompetanse	
Samordne innsatsen for utviklingen av fremtidens kompetanse, slik at flest mulig mennesker i Østfold 
blir i stand til å bidra til verdiskapingen og nyte godt av et bærekraftig velferdssamfunn og et aktivt 
medborgerskap. Innsats på helhetlig skoleløp, fullføring av videregående skole og økt andel med 
høyere utdanning, høgskole og FoU som støtter regionalt næringsliv, og et næringsliv som legger til 
rette for mer forskning og innovasjon. 
 
De fem hovedstrategiene er: 
1. Kultur/holdninger: Innspill og erfaring peker mot at det ikke er en tilstrekkelig oppmerksomhet 
omkring behovet for læring og utdanning eller tilstrekkelig respekt for fagkunnskap i Østfold. Det å 
arbeide for å endre denne kulturen og medfølgende holdninger 
til praktisk og teoretisk kompetanseutvikling er en av de viktigste oppgavene for fremtiden. 
2. Samarbeid: Regional kompetanseplan strekker seg med sine temaer og målformuleringer på tvers 
av forvaltningsområder og interessesfærer i Østfoldsamfunnet. Det er derfor et stort behov for konkret 
samarbeid på flere områder hvor innsatsen er stor, men til dels fragmentert og lite samkjørt. 
3. Innovasjon: Folk som snakker sammen, skaper sammen. I forlengelsen av et tettere samarbeid, skal 
det bygges en kultur for læring og deling av kunnskap gjennom samarbeidsdrevet innovasjon med 
vekt på handling, utprøving, testing og pilotering. 
4. Livslang læring: Læring foregår gjennom hele livsløpet, både innenfor formelle og uformelle 
rammer. Et kompetansesamfunn må legge vekt på den enkeltes evne til, og 
ønske om- å tilegne seg, fornye og anvende kunnskap. Livslang læring er en sentral forutsetning for at 
arbeidslivets skiftende behov for kompetanse blir dekket. 
5. En kunnskapsbasert praksis: Kvalitet i skole og barnehager handler om anvendelse av 
kunnskap. Kunnskap hentet fra teori og praksisfelt danner grunnlaget for egen praksis og 
utviklingsarbeid. Systematisk selvevaluering og tilpassede oversikter over ledelse og utvikling skal gi 
en god bakgrunn for revisjon av strategier og tiltak på alle nivå. 
 
I kapittel 5 beskrives hvilke suksessfaktorer man må benytte seg av for å lykkes med planstrategien: 
5.1 Samhandling og samarbeid 
5.2 Infrastruktur og mobilitet 
5.3 Integrering og inkludering 
5.4 Klima og miljø 
5.5 Helhetlig by- og stedsplanlegging 
 
I kapittel 6 beskrives det regionale planbehovet for perioden 2016-2019: 
 
Oversikt over eksisterende regionale planer: 

 Fylkesplanen, vedtatt 2009 
 Regional plan for barn og unge, vedtatt 2009 
 Regional kulturplan, vedtatt2010 
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 Regional plan for fysisk aktivitet, vedtatt 2010 
 Regional kulturminneplan, vedtatt 2010 
 Regional folkehelseplan, vedtatt 2011 
 Regional transportplan, vedtatt 2012 
 Regional vindkraftplan, vedtatt 2012 
 Regional kystsoneplan, vedtatt 2014 
 Regional kompetanseplan, vedtatt 2015 
 Regional vannforvaltningsplan for Glomma - Oslofjord, vedtatt 2015 
 Regional vannforvaltningsplan for grensevassdragene, vedtatt 2015 

 
Fremdriftsplan: 

 
 

2.3	 Felles	fokus	
Kommunenes tidligere arbeid med felles planstrategi 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 det er ønske om å utnytte dette til fordel for tilflytting og 
ny hyttebygging. Alle tre kommuner kan tilby idylliske og attraktive tomter, også ved vann og 
vassdrag.  
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Kommunene har gjennom sine respektive samfunnsdeler også fokus på nye og attraktive boformer, 
med et variert tilbud av boligtyper, sentrumsutvikling, samt satsing på alternative energiformer, blant 
annet ved å legge til rette for enklere etablering av småskala vindkraft. 

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. 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 Nedre Romerike 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. 

Bredbåndsforbindelser i de tre kommunene: Aremark og Marker har god nok dekning, men for lav 
hastighet og kvalitet. Aremark er i full gang med en oppgradering og er snart i mål. 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 
og saksbehandlingstid er lavere enn i press- og bykommuner, og avstanden til beslutningstakerne 
kortere. 
 

2.3.1		Utviklingsavtalen		
 
REGIONALE STRATEGIER, PRIORITERTE OMRÅDER OG INNSATSOMRÅDER 
Visjon: En attraktiv region med lønnsomt næringsliv og rikt kulturliv, basert på naturen, spisset 
kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever! 
  
Regionalpark Haldenkanalen er en utviklingsregion som gjennom merkevarebygging og 
næringsutvikling innen opplevelsesnæringene, basert på naturverdier og stedsutvikling, skal gi økt 
verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen. Regionalparken vil være førende for arbeidet 
som skal utføres i regionen i de kommende år, og for de prosjekter som finansieres gjennom 
utviklingsavtalen. 
 
 Hovedutfordring: 
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  
 aktivt samarbeid med lag og foreninger og en spesiell tilrettelegging for ungdom 
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Prioriterte innsatsområder: 
Kommunene ønsker å samordne flest mulig av sine utviklingsaktiviteter, og en ser for seg at mye av 
dette nå vil ivaretas av regionalparken. Grensekommunene vil likevel ha et behov for 
utviklingsprosjekter som ikke naturlig hører inn under parkorganisasjonen. Også slike prosjekter skal 
bidra til måloppnåelse i regionalparken, og en har derfor valgt å bruke innsatsområdene fra 
regionalparken som innsatsområder også for utviklingsavtalen. En har imidlertid valgt å legge til 
internasjonalt samarbeid som et eget innsatsområde. 
 
Merkevaren Haldenkanalen 
Et godt omdømme og en styrket merkevare vil være en forutsetning for å lykkes, både i forhold til 
bosetting, næringsutviking og opplevelser. Dette vil gjøres ved å: 

 bygge felles identitet langs Haldenkanalen 
  solid forankring gjennom bred deltakelse i strategiarbeidet 
  utvikle en enkel og robust merkevarestrategi som grunnlag for produkt og 

kommunikasjonsstrategier 
 
Stedsutvikling 
Hovedmålsettingen med innsats på området stedsutvikling er å skape bedre steder å bo, arbeide og 
leve. Med stedsutvikling forstås ikke bare fysiske forbedringer, men en heving av stedenes totale 
kvaliteter: fysiske, sosiale, næringsmessige, identitet og omdømme, forhold for familier, med mer. Vi 
vil styrke arbeidet med utviklingen av tettsteder og lokalsentra med fokus på samspillet mellom 
myndigheter, næringslivet, grunneiere og befolkning, og bidra till å utvikle bygder og sentra med 
attraktive og tilpassede møteplasser.   
 
Utvikling av opplevelsesnæringene 
Med Haldenkanalen som bindeledd er det et potensial i utvikling av opplevelser, reiseliv og kultur, i 
alle grensekommunene. Dette skal ta utgangspunkt i de stedlige ressursene og det arbeidet som 
tidligere er utført gjennom forskjellige aktiviteter, som for eksempel Barnas Grenseland. Hovedmålet 
er å styrke utvikling av lønnsomme opplevelsesprodukter i Haldenkanal-regionen. 
 
Primærnæringene 
For grensekommunene har primærnæringene vært, og vil fortsatt være, vesentlige næringer, som 
danner fundamentet i bydesamfunnet. Fortsatt lønnsomhet i disse næringene er viktig for at 
kulturlandskapet slik vi kjenner det, skal opprettholdes og videreutvikles. Utvikling av 
primærnæringene skal gis prioritet, og en må sørge for etablering og tilrettelegging innen de 
produksjoner vi har sterke produsentmiljøer i dag.  
 
Skogen er en stor ressurs, og de tre kommunene utgjør en vesentlig del av det produktive arealet i 
fylket. Mer foredling og lokal produksjon er ønskelig for å styrke verdiskapingen. Videre er det viktig 
at vi også kan utnytte de store utmarksområdene til annen form for verdiskaping enn det tradisjonelle. 
 
Internasjonalt samarbeid 
Grensekommunene har tradisjon for et aktivt internasjonalt engasjement. En ønsker å understreke 
dette ved å føre det opp som et eget innsatsområde i avtalen. Erfaring har vist at slikt samarbeid 
tilfører regionen verdifull kompetanse, nyttige nettverk og ikke minst mellommenneskelig forståelse 
og kjennskap til andre kulturer. I enkelte sammenhenger gir også slikt samarbeid økonomiske 
muligheter.  
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2.3.2		Felles	planbehov	i	perioden	2016	‐	2020	
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 nå for første gang en sammenfallende rullering av sine kommuneplaner. Dette 
gjelder for både samfunnsdelen og arealdelen. Dette er meget gunstig for både samarbeid over 
kommunegrensene, samt enhetlige og samordnede planprosesser, strategier, og felles mal for 
bestemmelser og arealbruk. 

I forrige utgave av felles planstrategi, hadde man som mål å få ferdige utkast til kommuneplaner i 
løpet av 2014, kjørt som en felles prosess, men kommunevis over felles lest; Samordning av de tre 
kommuneplanprosessene var bærebjelken og hovedformålet med den felles planstrategien. 

Slik sett har man i hovedsak dermed lyktes, men dog noe på etterskudd. Forsinkelsen skyldes endrede 
forutsetninger i forhold til fylkeskommunens engasjement og faglige bistand i dette, og kommunene 
ble litt mer «overlatt til seg» enn tidligere forutsatt. Det forsvant noen planressurser, som kommunene 
måtte erstatte på annet vis. 

Felles planbehov beskrevet i forrige periode: 

 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 

 
Alle disse behovene vil bli dekket gjennom igangværende kommuneplanprosesser. Samfunnsdelene er 
vedtatt, og arealdelene forventes vedtatt i 2017. Felles planbehov i 2019 vil bli å vurdere videreføring 
av plansamarbeidet mellom Marker og Aremark (ettersom Rømskog går ut av samarbeidet), og om det 
kan etableres et eventuelt nærmere plansamarbeid med Halden kommune. I det minste i forhold til 
Halden-vassdraget, som er et sentralt tema for de tre kommunene. 
Det er ikke kjørt nye kommunevise work-shoper ved denne «lette rulleringen» av felles planstrategi. 
Der er gjennomgått på nytt av kommunene, og isteden er de gitt mindre oppdateringer dette var 
nødvendig. Forøvrig har de fortsatt relevans, og er dermed beholdt (i oppdatert versjon). 
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3.	KOMMUNEVISE	PLANSTRATEGIER	

3.1		 Rømskog	

3.1.1	 Utfordringer	og	strategier	Rømskog	
Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 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 (bedrekommune.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 gjennomført i forrige periode.  

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.  

Næringsutvikling er et satsningsområde, og Regionalpark Haldenkanalen har utviklet en 
handlingsplan med konkrete tiltak.  

Hovedplan for vann- og avløp er nå utarbeidet, og det er vedtatt omfattende kloakksanering med 
oppstart 2017. 

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 er det utarbeidet en plan for folkehelse og frivillighet i Rømskog. 
Folkehelseutfordringene er kartlagt og tiltak utviklet i samarbeid med lag og foreninger. Lag og 
foreninger gjør en uvurderlig innsats for å gi innbyggernes idretts- og aktivitetstilbud og 
kulturarrangementer. Dette skaper helse og trivsel. Kommunen har ulike støtteordninger for lag- og 
foreninger, og frivillige utfører en del tjenester for kommunen og motsatt.  

Plan for statlige friområder og kommunedelplan for idrett og friluftsliv er planer som skal rulleres 
årlig. 
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3.1.2	 Swot‐analyse/	work‐shop	i	Rømskog		
Oppdatert 
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 
 Rømskog næringsselskap har utvidet 

sitt arbeidsfelt til også å omfatte 
næringsutvikling 

 Østfold bedriftssenter 
 

 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 

 Nærings-/ kontor-bygg for utleie/ 
fellesskap 

 Kursing og veiledning 
 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 
 Spahotell - sykkelutleie 
 Sykkeltrasé, Villmarksveien 
 Kunstsamling, Trosterud 

skolemuseum 
 Visit Indre reiseliv  
 Oversikt for kjøp av jakt- og fiskekort 
 Kulturarrangementer 
 Unions-marathon 
 Åpent skytterstevne - Elgbane 
 God hjemmeside 
 Medvirkning 
 Rømsinger er stolte og gode 

ambassadører 

 Ingen tar helhetsansvaret 
 Kan være vanskelig å bli integrert i 

lokalmiljøet 
 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

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

marathon 
 Plassere ansvar 
 NM-runder/ skytestevner 
 Samarbeid over kommunegrensene 

 Økonomi 
 Liten administrasjon i kommunen 
 Få som kan ta ansvar for 

arrangementer (krevende – kan bli 
utbrente) 

 Vanskelig for gründere 
 Dårlig bredbånd/ internettforbindelse 
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Oppvekst Rømskog 
Styrke Svakhet 

 Trygt og oversiktlig 
 Fleksibel barnehage – tilpassede 

åpningstider 
 SFO på dagen 
 Fine lokaler – nær naturen, kvalifisert 

personale, god pedagogtetthet 
 Videreutdanning tilbys 
 Kulturskole 
 Bredt fritidstilbud – lave priser 
 Små klasser (4 – 12 elever) 
 Bra nettbrett-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 
 Bygdekino 
 Motorsport: Endurobane (regulert) 
 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 

 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 

 Synliggjøring/ lobbyvirksomhet 
overfor fylkesmyndighetene 

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

fylkesmyndighetene – når ikke 
gjennom 

 Mangler befolkningsvekst 
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3.1.3	 Planstatus	Rømskog	
Plan Vedtatt av Saknr. Dato 
Arbeidsgiverstrategi 2017 - 2020 K 5/17 09.02.17 

Seniorpolitisk plan K 16/13 18.04.13 

Beredskapsplan streik Administrativt  1.4.12 

Kommuneplanens arealdel K 56/08 25.09.2008 

Kommuneplanens samfunnsdel K 42/16 20.06.2016 

Skogbruksplan   1999/2000 

Kriseplan for katastrofer i fredstid Administrativt  2016 

Risiko- og sårbarhetsanalyse - overordnet K 15/16 17.03.16 

Helse- og sosial – Beredskapsplan i Rømskog 

kommune 

Administrativt  20.02.14 

Pandemi Administrativt  01.02.17 

Delplan for idrett- og friluftsliv K 83/16 15.12.16 

Klima- og energiplan K 17/11 2011 

Natur- og viltkartlegging i Rømskog K 52/10 11.11.10 

Beredskapsplan avløp Administrativt  2011 

Handlingsplan 2017 og økonomiplan 2017-2020 K 84/16 15.12.16 

Årsplaner barnehage og SFO 2017 Administrativt  2017 

Plan for statlige friområder Administrativt  Nov.-12 

Demensplan Administrativt  2015 

Trafikksikkerhetsplan 2013-2024 K 11/13 14.02.13 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2015-2018 K 48/14 13.11.14 

Kulturminneplan   UA 

Vedlikeholdsplan 2013-2017 Formannskapet 13/15 02.03.15 

Kommunikasjonsstrategi Formannskapet 3/13 04.02.13 

Plan for folkehelse og frivillighet 2014-2017 K 14/14 10.04.14 

Hovedplan vann og avløp 2015-2027 K 32/15 11.06.15 

Plan mot vold i nærrelasjoner 2015-2018 K 20/15 23.04.15 

Strategiplan helse og omsorg 2015-2025 K 58/14 11.12.14 

Smittevern Administrativt  01.02.17 

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme 

 7/17 09.09.17 
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3.1.4		Planbehov	for	Rømskog	i	perioden	2016	–	2020	
Samfunnsdelen for Rømskog ble vedtatt 20.juni 2016. 
Kommuneplanens gjeldende arealdel ble vedtatt 25.09.2008, og forventes erstattet av ny rullert 
arealdel i 2017. 
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. 
 
Lokalt planbehov      Ferdigstillelse 
 Kommuneplanens arealdel    2017 
 Kommunedelplan for idrett og kulturanlegg  2017 
 Strategi for digitalisering og IKT   2017 
 Kulturminneplan     2017 
 Revisjon av klima- og energiplan   2017 
 Revisjon av beredskapsplan for helse og sosial  2017 
 Vedlikeholdsplan revisjon    2017 
 Revisjon av alkoholpolitisk handlingsplan  2018 
 Revisjon av plan for folkehelse og frivillighet  2018 
 Plan mot vold i nære relasjoner    2019 
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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, svømmehall og 
ungdomsklubb.  Det kommunale tjenestetilbudet er således godt tilrettelagt for barnefamilier.  
Kommunen har alle forutsetninger for å være en god bokommune. 

Kommunen samarbeider med kommunene Marker og Rømskog om fagkompetanse på områdene jord, 
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, og rullert plan er planlagt lagt ut på 
høring i 2017. 

Samfunnsdelen er rullert, og ligger på høring, med høringsfrist ut 2016.   

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 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.   
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3.2.2	 Swot‐analyse/	work‐shop	i	Aremark	
 
Landbruk Aremark 
Styrke Svakhet 

 Naturgitte forutsetninger 
 Nærhet til foredling og konsumenter 
 Gode muligheter for nye tiltak i 

landbruket 
 Levende gårdsmiljø (beitende dyr) 
 Stedbunden næring 

 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

 Større satsing/ ambisjoner 
 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) 
 Rovdyr 

 
 
Turisme og reiseliv Aremark 
Styrke Svakhet 

 Haldenkanalen regionalpark 
 Samarbeid mellom kommuner og 

fylke 
 Kirkeng Camping 
 Stora Lee Camping 
 Hytter 
 Elgfestivalen 
 Strømsfossområdet 

 Sesongbetont 
 Lav risikovillighet 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

 Knoppskyting/ alternative og nye 
næringer i tilknytning til 
Haldenkanalen regionalpark 

 Gjennomføre tiltak på Strømsfoss (jf 
vedtatt reguleringsplan) 

 Forskjønnelse og utvikling i sentrum 
(jf vedtatt kommunedelplan Fosby). 

 Utnytte jakt- og fiskeressursene bedre 
 Hytteutvikling i større skala 

 Kapitalkrevende 
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Bosetting Aremark 
Styrke Svakhet 

 Lave tomtepriser 
 Idyllisk beliggenhet og omgivelser 
 Kort vei til Halden 
 Spredt boligbygging 

 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 
 Utarbeide reguleringsplan for 

boligområde i sentrum 

 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  
 Aremark næringsforum 
 Innovasjon Norge 
 Beliggenhet mellom E6 og E18 
 Lokalt næringsfond 

 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 
 Bedre markedsføring 

 Ikke ledige industribygg/ lokaler 
 Lett å få jobb i Halden 
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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  
 Én skole – samler/ binder bygda 

sammen 
 Mange lag og foreninger 

 Mye foreldrekjøring 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

 Bygge fotgjengerovergang i sentrum - 
trafikksikkerhet 

 Nærhet til Halden 

 Økonomi/ drift 
 Mangler fotgjengerkryssing i sentrum 
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3.2.3	 Planstatus	Aremark	
Plan Status 
Personalpolitisk plan Vedtatt 

Plan for kompetanseutvikling i skolen Årlig 

Kommuneplanens arealdel - revidert  Under utarbeidelse 

Kriseplan for katastrofer i fredstid 

Revidering 

Vedtatt 

Under utarbeidelse 

Risiko- og sårbarhetsanalyse Under utarbeidelse 

Plan for helsemessig og sosial beredskap, Revidert Vedtatt 

Pandemi Vedtatt 

Klima- og energiplan Vedtatt 

Strategisk Næringsplan Indre Østfold 2010-2013 Vedtatt 

Budsjett og økonomiplan Årlig 

Trafikksikkerhetsplan  Vedtatt/ Ønskes 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan  Vedtatt 

Plan for næringsutvikling Under utarbeidelse 

Plan for idrett og kulturanlegg Vedtatt 

Sentrumsplan -  kommunedelplan Fosby Vedtatt 

Hovedplan for vann og avløp Vedtatt 

Smittevernsplan Vedtatt 

 
 

3.2.4	 Planbehov	for	Aremark	i	perioden	2016	‐	2020	
Kommuneplanens arealdel for Aremark er vedtatt 29.10.2009 – revidert 02.09.2010. 
Ny samfunnsdel samt rullert arealdel er under utarbeidelse, og forventes vedtatt i 2017. 
 
Lokalt planbehov: 

 Plan for råstoffutvinning – tematisk kommunedelplan 
 Plan for folkehelse 
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3.3	 Marker	

3.3.1	 Utfordringer	og	strategier	Marker	
Marker kommune legger følgende visjoner, mål og verdier til grunn for sitt arbeide: 
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Kommunens utfordring de siste årene har vært en vanskelig økonomisk situasjon, noe det er 
tatt betydelige grep for å ende på. Gjennom dette arbeidet har kommunen deltatt i et nettverk 
med hensikt å sette fokus på en del områder kommunen tidligere har hatt for liten 
oppmerksomhet på. 
KS Konsulent har utført en utvidet KOSTRA-analyse og en Kommunekompassevaluering av 
kommunen. Kostra-analysen viser at Marker kommune har et svakt inntektsgrunnlag og 
driver billig på de fleste områder, men på noen områder også med høyt ressursforbruk. 
Kommunekompasset gir Marker en totalscore på 332 poeng, som er over gjennomsnittet for 
kommuner under 5.000 innbyggere. 

 
 
Marker kommune scorer svært godt som samfunnsutvikler, men relativt lavt på mange andre 
områder. Lavest scorer kommunen på området offentlighet og demokrat, noe det er all grunn 
til å jobbe videre med. Det skal utarbeides en handlingsplan for å ta tak i de områdene der det 
er stort behov for bedring. Det viktigste av dette er å få på plass et kvalitetssystem som sikrer 
tilfredsstillende rutinebeskrivelse og avvikshåndtering. 
 
Et annet av temaene kommunen er utfordret på er å styre mer på resultat og kvalitet enn på 
tiltak og økonomi. Det er derfor gjort et arbeid for å revitalisere kommunens arbeid med 
Balansert Målstyring, der det er utpekt tre strategiske fokusområder; brukere/tjenester, 
medarbeidere/organisasjon og økonomi.  
I tillegg har kommunen 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 

 
Resultatmåling skjer via brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser, og konkrete 
resultatmål er angitt for hvert område. Marker kommune scorer generelt godt både på 
brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelser, og kommer i forhold til attraktivitet godt 
ut når det gjelder bosetting.  
I samfunnsdelen av kommuneplanen er det vedtatt følgende overordnede mål 
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1. Fornøyde innbyggere 
2. Opprettholde vårt lokalsamfunn 
3. Utnytte vårt potensiale 

 
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. 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. Kommunen har et 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. 
 
Ved å tilrettelegg for et aktivt og trivelig sentrum, samt fortetting av boliger, kan sentrum 
utvikles med de funksjoner innbyggere i dag krever. Det vil på dette området være viktig å 
følge opp de anbefalinger som er kommet gjennom ulike initiativ.  
Ungdommens Kulturhus og MOT-engasjementet skiller Marker fra gjennomsnittet når det 
gjelder ungdomssatsing. Kommunen 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 til ungdom. 
Arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen vil fortsatt være av stor betydning, både knyttet til 
stedsutvikling og utvikling av opplevelsesnæringen. Kommunen har også et aktivt landbruk 
der investeringsviljen er stor, og mulighetene til videre utvikling gode. 
Videre vil arbeidet med klima og miljø være viktige områder framover, både i forhold til 
forurensningssituasjonen i vassdraget, og ikke minst i forhold til gjennomføring og 
måloppnåelse av kommunens energi- og klimaplan. Nye løsninger knyttet til smartere 
samfunn vil prioriteres. 
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3.3.2	 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 skaffe arbeidskraft 

 Vanskelig å få nye etableringer – nærhet 
til Sverige 

 Bedre rammebetingelser i Sverige 
 For stor avstand til Oslo 
 Nedgang i antall arbeidsplasser 

 
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 

 Visit Indre 
 Mange aktører og arrangement tilknyttet 

natur og kultur 
 Regionalplark Haldenkanalen 

- Opplevelsesutvikling 
- Stedsutvikling 
- Merkevare/ omdømme 
- Primærnæring 

 Ingen store fyrtårn 
 Mange små 
 Indre som region er lite samlet 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

 Langsiktighet (ikke gå inn i kortsiktige 
”stunt”) 

 Utvikling av Ørje Sentrum 
 Enighet om samarbeid 
 Videre satsing på regionalparken 
 Ørje Brug og Flishuset 

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

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

 Rimelig boligmarked 
 Variert tilbud 

 Dårlig utleiemarket (må kjøpe) 
 Stramt arbeidsmarked 
 Markedsføring 
 Lav lønnsomhet for utbyggere 

 
Mulighet Begrensning/ hinder 

 Nærhet til Sverige 
 Innvandring 
 Optimistisk mål: 1000 nye innbygger 

i 12-årsperioden 
 Få mer oppmerksomhet i media om 

Marker og tilbudene 

 Lav innvandring 
 Lav arbeidsledighet 
 Demografi 
 Lønnsomhet 

 
Oppvekst og ungdom Marker 
Styrke Svakhet 

 Ungdommens kulturhus UKH 
 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 
 MOT-kommune  
 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 
 Positive 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 
 Økonomi for videre satsing og 

utvikling 
 
Mulighet Begrensning/ hinder 

 Sentrum som eget besøksmål – 
opplevelser i sentrum 

 Lage utviklingsplan for Torget 
 Utbygging i privat regi  
 Etablere dagligvare og Post på Torget 
 Skape mer liv på Torget 
 Mulig flytting av biblioteket  
 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 

Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt 2016 

Kommunedelplan Ørje Sentrum Vedtatt 

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet Vedtatt 

Kommunedelplan for kulturminner Vedtatt 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Vedtatt 

Utviklingsplan omsorg 2010 – 2013 Vedtatt 

Tjenesteanalyse og kompetanseplan omsorg Vedtatt 

Klima og energiplan Vedtatt 

Barnehageplan  Vedtatt 

Handlingsplan for psykisk helse  Vedtatt 

Handlingsplan for psykisk helse hos barn og unge Vedtatt 

Folkehelseplan Vedtatt 

Plan for helsestasjon og skolehelsetjenesten Vedtatt 
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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 

Regionalt miljøprogram Vedtatt 

Plan for statlig sikrede friområder Vedtatt 

Kompetanseplan for overgang barnehage til skole Vedtatt 

Kompetanseplane for barnehagene Vedtatt 

Omsorgsplan Vedtatt 

Regional plan for vindkraft Vedtatt 

Reguleringsplan E18, Sentrum – riksgrensen Vedtatt 

Plan for vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg  Årlig 

IKT-strategi Under arbeid 

                   Diverse reglement:  

Økonomireglement  

Finansreglement  

Ansettelsesreglement  

Retningslinjer for AKAN-arbeidet  

Arbeidsreglement  

Delegeringsreglement  

Reglement for erstatning ved materielle skader på ansattes eiendeler på 

arbeidsplassen 
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Regler for fleksibel arbeidstid i Marker Rådhus  

Handlingsplan for likestilling  

Permisjonsreglement  

Reglement for tjenestetelefoni  

Retningslinjer for oppmerksomhet/påskjønnelse til ansatte  

Retningslinjer for kommunale 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	2016	–	2020	
Ny samfunnsdel ble vedtatt 15.12.2015. 
Kommuneplanens arealdel for Marker er vedtatt 22.11.2005, og denne forventes rullert og 
vedtatt i 2017. 
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  
 Plan for vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg 2006 – rullering 
 Kommunedelplan for idrett og kulturanlegg 
 Kommunedelplan for omsorg 
 Radikalisering (som Rømskog) – denne er vedtatt 
 Revisjon kulturminneplanen 
 Klima og energi-plan 
 Arbeidsgiverstrategi, inkludert etiske retningslinjer 
 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 

 
Marker vil i planperioden vurdere om det er en hensiktsmessig med en planstruktur der en 
samler en del mindre planer i tematiske kommunedelplaner. 
 
 
 

 

VEDLEGG	
 
 
Vedrørende Østfold Helseprofil 2016 (Østfoldhelsa) 
vises det til de kommunevise helse- og 
miljøundersøkelsene. 
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Arkiv: 141

Arkivsaksnr: 2017/251-1

Saksbehandler:  Jon Fredrik Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 14/17 20.04.2017

Kommunestyret 18/17 27.04.2017

Kommuneplan 2017-2028 - Samfunnsdelen

Vedlegg
1 Aremark kommune samfunnsdel høringsutgave komp

Saksopplysninger
I møte 22.09.2016 (sak 36/16) behandlet formannskapet i egenskap av å være 
kommuneplanutvalg i Aremark et revidert forslag til kommuneplanens samfunnsdel (utsendt 
høringsforslag datert 29.09.2016). 
Samfunnsdelen ble utlagt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 31.12.2016.

Vurdering
1. Østfold fylkeskommune, Fylkesutvalget 15.desember (sak 219/2016):
Generelt:
Fylkesrådmannen oppsummerer hva han oppfatter som endringer av forrige høringsforslag:

 Endring av layout, men innhold og struktur er i hovedtrekk det samme
 Sport og fritidsaktiviteter er tatt inn som eget tema med mål og strategier
 Signaler om endret holdning til senterstruktur-hierarkiet
 Fjerning av henvisning til fylkesplanens føringer, retningslinjer og langsiktig grense
 En noe mer liberal holdning til nye fritidsboliger
 Større tydelighet rundt ønske om vindkraftutbygging
 Større tydelighet rundt politisk ønske om spredt boligbygging

For temaer som ikke er endret, vises det til tidligere uttalelse. Er positive til at samfunnsdelen 
fremdeles inneholder en tydelig orientering mot konkrete utfordringer i kommunen, med gode 
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beskrivelser og illustrasjoner. Videre er det positivt med fokus på kommunens pre og 
identitetsbærere.

Forholdet til planstrategi:
Viser til at kommunene nå bør være i sluttfasen med revidert planstrategi RAM (2016-2019). 
Det oppfordres til å skjele til den.

Planhorisont:
Mener det i tillegg til 12 års planperiode bør fremkomme en planhorisont på 40 år. Mener dette 
er særlig viktig for hovedtema som omhandler befolkningsgrunnlag, samferdsel og bærekraftig 
utvikling.

Sport og fritidsaktiviteter:
Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at de ikke tar stilling til ny skytebane i Gravdalen, 
motorsportsbanen, trimløyper mm gjennom samfunnsdelen, men vil komme tilbake til dette i 
arealdelen.

Senterstruktur:
Viser til at Aremark kommunestyre 10.04.2008 vedtok at Fosby skulle være «lokalsenter» som 
innspill til Østfold fylkeskommune. Etter senere vedtak i kommunestyret (08.12.2008) og i 
møter endte det ifølge fylkeskommunen med at kommunen ønsket Fosby markert som 
«områdesenter som skal avgrenses», og at kommunen skulle fastsette langsiktig grense gjennom 
sine arealplaner.
Fosby er i fylkesplanens senterstruktur avsatt under Indre Østfold, og ikke Halden. Lokalsenter 
omfatter i fylkesplanen ikke Strømsfoss. Fylkeskommunen opplyser at Aremark kommune 
meldte inn via sak 18.12.2008 at det burde være et nivå under lokalsamfunn. Det er uklart for 
fylkeskommunen om det var kommunens intensjon at Strømsfoss skulle legges inn der.
Dette er tema fylkeskommunen vil ta opp med kommunene ved rullering av fylkesplanen 
2016/2017.
Langsiktig grense:
Påpeker at kommunen nå har fjernet «kommunen skal definere en langsiktig grense for 
tettbebyggelsen» i Fosby, og mener dette ikke er i tråd med de ønsker Aremark kommune 
fremsatte under utarbeidelsen av Fylkesplanen i 2008.
Mener det er uklart om Aremark kommune ønsker at Fosby skal defineres som områdesenter 
med langsiktig grense, eller legges inn som lokalsenter ved rullering av fylkesplanen 
(«vedlikeholds-utbygging»). Mener dette ikke kommer frem under arealstrategien.
Spredt boligbygging: 
Fylkesplanen har ikke rammer for omfanget, men den har en retningslinje (5.14) som det vises 
til.

Fritidsboliger: 
Mener det tidligere var gitt signaler om sortering av områder som kunne settes av til nye 
hytteområder, og at det nå er fjernet. Ber om at dette tas inn igjen.

Vindkraft:
Nytt at mulig egnet område fra regional plan for vindkraft i Østfold er nevnt.

Lokal identitet/ kulturmiljø (Haldenkanalen):
Mener Haldenkanalen bør vies et eget avsnitt, og ikke bare inngå under Skog og landbruk. Man 
bør redegjøre for hovedtrekkene i kanalens historikk.
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Miljø og vann:
Det vises til at Østfold fylkeskommunen er vannregionmyndighet i vannregion Glomma, og 
man savner mål for vannmiljø og beskrivelse av kommunens innsats i forhold til 
Haldenvassdraget. Det bes om at kommunen vurderer å synliggjøre dette gjennom overordnet 
målsetting, eventuelt med hovedstrategier fra forvaltningsplanens tiltaksprogram. Temaet bør så 
føres videre inn på kommuneplannivå med mål og strategier ut i fra vannområdets 
tiltaksanalyse. Dette kan også knyttes til regionens innsats for regionalpark Haldenkanalen.

Samferdsel, transport og infrastruktur:
Miljøprioritert gjennomkjøring for Fosby (i tradisjonell forstand) er ikke ønsket av Østfold 
fylkeskommune (og Statens vegvesen), og man mener derfor at det er uheldig at Aremark 
kommune ønsker dette, og foreslår det i sin samfunnsdel. Fylkeskommunen opplyser videre at å 
heve veistandard på Fv-863 ikke ligger inne i handlingsplan for regional transportplan (RTP). 
Viser til at kommunen kan komme med innspill til RTP som nå er under rullering. 
Når det gjelder kollektivtilbud, mener fylkeskommunen det ikke er passasjergrunnlag i Aremark 
sentrum (Fosby) til å forsvare 30-minutters frekvens på bussene, og mener dette sannsynligvis 
vil gjelde i 2050 også. Mener Flexx-ordningen er best for Aremark. Opplyser at det i disse dager 
settes i gang en kollektivutredning for Østfold, og at kommunen da kan komme med innspill.

Annet:
I oppsummering av kapittel 1, med mål og strategier, savner fylkeskommunen strategien om å ta 
imot flyktninger (slik det lå inne i første versjon). Mener dette også bør følges opp med klare 
strategier.
Arealstrategi:
Fylkeskommunen mener samfunnsdelen på en god måte tydeliggjør sammenhengen mellom 
videreutvikling av områdesenteret Fosby som gavner et levende lokalsamfunn med 
nyskapningsevne, verdiskapning, kulturelt mangfold, frivillig innsats og like muligheter for alle, 
og mener kommunen i stor grad har lykkes med å tydeliggjøre strategiene for langsiktig 
arealbruk for å nå sine samfunnsmål.

FYLKESUTVALGETS BEHANDLING:
Aremark kommune sin samfunnsdel inneholder en tydelig orientering mot de konkrete 
utfordringene i kommunen med gode beskrivelser og illustrasjoner som gjør planen tilgjengelig. 
Planen tar tak i viktige utfordringer, og samtidig makter den å fokusere sterkt på de pre 
kommunen har, og som er viktige identitetsbærere i kommunen.
Fylkesutvalget viser til saksutredningen og ber kommunen vurdere endringer i henhold til 
innspill som gis under de enkelte tema.

Rådmannens kommentarer:
PLANSTRATEGI RAM 2016-2020
Skal sluttbehandles i nær fremtid. Den er en oppdatert videreføring av forrige (2012-16), og er 
lagt til grunn for samfunnsdelen og ny arealdel som er under utarbeidelse. I forkant av neste 
periode må det foretas en ny vurdering/ organisering, siden Rømskog kommune forlater Østfold.

PLANHORISONT
I en tid hvor myndighetene har satt i gang kommunesammenslutningsprosesser har det vært 
krevende nok å planlegge fornuftig for en 12 års planperiode. Dette gjenspeiles i 
samfunnsdelens innledning på side 3 under overordnede mål: Vi vil opprettholde vårt 
lokalsamfunn uavhengig av hvordan kommunen er organisert i framtiden.
Videre på samme side under avsnitt «Statistikk i Aremark» heter det: Statistikk skal brukes med 
varsomhet i tilfeller der tallunderlaget er lite, fordi små enkelthendelser kan gjøre store 
statistiske utslag. Dette gjelder for Aremark.
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For både samfunnsdelen og arealdelen er befolkningsgrunnlag, samferdsel og bærekraftig 
utvikling - som det fremkommer - grunnleggende faktorer for planens utforming. 
Det vil være utfordrende å si noe konkret fornuftig og holdbart i så måte med en planhorisont på 
40 år i Aremark. Planhistorien viser at man bør være varsomme med så lange planhorisonter. 
Mye skjer på 40 år.

SPORT OG FRITIDSAKTIVITETER
Konkret introduksjon av nye sports- og fritids-anlegg (skytebane i Gravdalen, utvidelse av 
motorsportanlegg, trimløyper mm) i samfunnsdelen er en del av det fylkeskommunen beskriver 
som konkrete utfordringer i kommunen, med gode beskrivelser og illustrasjoner. Det er forutsatt 
at man vil komme tilbake til dette i arealdelen, og det er slik sett allerede lagt inn der.

SENTERSTRUKTUR
Det virker som gjeldende fylkesplans senterstruktur er organisert og bygget opp rundt 
bykommunene/ de større kystkommunene, og at den ikke «passer helt» for indre Østfolds 
mindre kommuner og deres utfordringer. Istedenfor at dette blir en tvangstrøye som 
indrekommunene skal presses inn i, bør disse forskjellene ved rullering av fylkesplanen tas mer 
på alvor, og det må utarbeides en egen arealstrategi og senterstruktur tilpasset indre Østfold. 
Indrekommunene vil slik sett få større eierskap til dette, og dermed vil fylkesplanen – mer enn 
tilfellet er nå – tas mer på alvor av politikerne, og kunne legges til grunn i praksis. Det er 
uheldig, og diskrediterer overordnet arealplanlegging, dersom administrasjon, beslutningstagere 
og politikere oppfatter en fylkesplan som en hemsko med begrensninger, snarere enn en 
fornuftig rettesnor som sikrer overordnet samordning.
Så har da fylkeskommunen nå også signalisert at de ved rulleringen av sin fylkesplan vil ta disse 
temaene opp med kommunene. Dette er fornuftig, også sett i forhold til litt urimelige forhold at 
nåværende kommunestyrer eventuelt skulle være bundet opp av tidligere kommunestyrers 
vedtak nærmere 10 år tilbake i tid. Plan- og bygningslovens rulleringssystem er ikke ment slik.

LANGSIKTIG GRENSE
Vedrørende fylkeskommunens uttalelse om at Aremark kommune skal ha forlatt å definere en 
langsiktig grense for tettbebyggelsen på Fosby, henvises det til side 14 under overskriften 
«Tettstedsutvikling» i samfunnsdelen, der det blant annet står:

Utbyggere og entreprenører skal i utgangspunktet henvises til sentrale områder. Nylig 
vedtatte planer for Fosby sentrum og Strømsfoss skal gi rammer for en god stedsutvikling 
i Aremark. Aremark kommune skal gå foran med et godt eksempel for utviklingen av et 
levende bygdesenter gjennom oppkjøp og utvikling av sentrale tomter i egen regi.
For å oppnå målsetningene ovenfor skal det, gjennom kommuneplanens arealdel 
tilrettelegges for at hovedvekten av tettstedsutviklingen skjer i sentrumsområdet i Fosby 
og på Strømsfoss.

Og under oppsummeringen i kapittel 2 heter det som mål 2: 
Videreutvikle tettstedet med flere møteplasser og økende aktivitetstilbud.

Hele kapittel 5 er tilegnet bærekraftig utvikling og utbyggingsmønster. Her heter det blant annet:
Denne kommuneplanen legger opp til å endre strategi, og å satse på utviklingen av et 
levende bygdesenter som hovedstrategi for å være attraktiv for tilflyttere. Et levende 
bygdesenter krever et høyt aktivitetsnivå i senteret, og dette krever igjen en kompakt 
bebyggelsesstruktur. En kompakt bebyggelsesstruktur er også en bærekraftig 
bebyggelsesstruktur, da den legger opp til mindre transportbehov og mindre utbygging av 
infrastruktur.

Her gjentas også eget målpunkt: 
Senterutvikling på Fosby og Strømsfoss.

Under arealstrategien i kapittel 6 heter det: 
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Hovedstrategi er tettstedsutvikling, men fortsatt åpent for områder definert for spredt 
boligbygging.

Som «motor» for sentrumsutvikling er det videre anbefalt et pilotprosjekt på Fosby, og på side 
25 er det både omtale og to illustrasjoner av Fosby under avsnittet om bebyggelsesstruktur. 
Videre er Fosby også viet et helt kapittel på s.26. (Her er også satsing på Strømsfoss tatt med.)
Det hører også med i bildet at Aremark kommune har vedtatt en kommunedelplan for sentrum: 
Kommunedelplan Fosby sentrum 2015-2016 Arealdel. Denne plangrensen markerer pr dato 
grensen for kommunesenteret. Videre er rulleringen av kommuneplanens arealdel godt i gang, 
og kommunedelplangrensen er allerede lagt inn her. I tillegg er det foreslått en justering/ 
utvidelse av kommunesenteret på Fosby, som anses å være helt i tråd med det som skrives i 
samfunnsdelen.
Det er ikke uklart at Aremark kommune ønsker at Fosby skal defineres som områdesenter med 
langsiktig grense. Dette kommer frem under arealstrategien på s.26:

Fosby skal i regionalt perspektiv ha status som områdesenter. Dette innebærer også en 
avsetting av langsiktig grense i kommuneplanens arealdel.

Tydeligere kan det vel ikke sies, og den langsiktige grensen er (som nevnt over) allerede lagt inn 
i arealdelen som er under utarbeidelse.
SPREDT BOLIGBYGGING:
Spredt boligbygging er godt omhandlet i samfunnsdelen. Arealdelen vil konkretisere dette, og 
det er så langt lagt opp til en reduksjon og opprydding av «LNF-spredt-områder». Isteden blir 
det mer satsing på sentrum, Strømsfoss og grender, med fokus på tilknytning til nytt vann- og 
avløpsanlegg. Fylkesplanens nåværende retningslinje 5.14 oppfattes som lite operativ i forhold 
til Aremark og utbyggingsmønsteret der. Dette bør det endres på i ny fylkesplan.

FRITIDSBOLIGER:
Vedrørende fritidsboliger, er det i samfunnsdelen nå signalisert at det skal bygges i tilknytning 
til eksisterende felt, fremfor å ta hull på nye og urørte naturområder. Det er videre fokus på 
tilknytning til kommunesenteret Fosby og turismeknutepunktet Strømsfoss, og generelt 
Aremarksjøen i så måte – se kart s.27.
Under avsnitt om Fritidsbebyggelse på s.26 heter det blant annet:

Aremark ønsker seg mer fritidsboligbebyggelse, og det er ønskelig at denne i størst mulig 
grad er med på å aktivisere Fosby og Strømsfoss. Tilknytning til vassdraget ansees som 
avgjørende for at fritidsboligbebyggelsen skal være attraktiv nok til å tiltrekke seg de 
utviklerne og kjøperne som er kvalitetsbevisste.
Aremark kommune ønsker å utvikle eksisterende fritidsboligfelt videre. Grunnleggende 
sett mener Aremark kommune det er hensiktsmessig å være liberal på utbygging i de 
områdene som allerede er “tatt hull på”, og å være mer restriktiv i områder som er 
mindre berørt. Basert på dette prinsippet ønsker Aremark kommune å føre en liberal 
strandsone- og utbyggingspolitikk i allerede berørte områder, og sikre urørte 
naturområder mot ny utbygging.

På s.10 under tema Utbygging av fritidsboliger heter det: 
Denne kommuneplanprosessen tar sikte på å avklare hvilke områder som bør settes av til 
fritidsboliger, og hvilke som bør skjermes. Dette avklares juridisk i kommuneplanens 
arealdel.

Siden arealdelen nå er koordinert med samfunnsdelen, sikres dette langt bedre enn i forrige 
versjon. Det ville ha båret galt av sted å plukke ut fremtidige hytteområder i samfunnsdelen, 
som så skulle binde opp en arealdel som ikke var påbegynt. Det er i arealdelen man konkret 
setter av områdene fysisk, men det forutsettes selvsagt at man følger den arealpolitikk og de 
føringer kommunestyret har gitt i samfunnsdelen.
I arbeidet med arealdelen har man så langt lagt føringene vedrørende Aremarksjøen, Strømsfoss 
og Fosby, og ikke minst tilknytning til eksisterende hyttefelt og infrastruktur, til grunn. Det er et 
mål for arealdelen at det ikke skal legges inn noen nye løsrevne hyttefelt.
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HALDENKANALEN:
Det foreslås laget et eget tema-avsnitt om Haldenkanalen, med historisk beskrivelse, som legges 
inn i planbeskrivelsen til arealdelen. 

MILJØ OG VANN
Kommunen har satt i gang omfattende utbygging av nytt avløpsanlegg i Aremark, for å begrense 
utslipp til vassdraget. Samtidig er det avrenning høyere opp (nordover i vassdraget) som nok 
utgjør et ikke ubetydelig problem i forhold til dette temaet. Her er også høstpløying, samt 
retningen på plogfurene avgjørende. I så måte bør både landbruks- og miljøvernmyndigheter 
mer på banen, med fylkeskommunen/ fylkesmannen som regionale myndigheter i førersetet. 
Ikke minst sett på bakgrunn av at tiltak må gå på tvers av fylkesgrensen. 
Det er liten tvil om at Aremark kommune – som satser på fritidsbebyggelse og rekreasjon – er 
svært opptatt av å få forbedret vannkvaliteten i vassdraget. Men dette klarer man ikke alene – 
man trenger hjelp og samordning over kommunegrensene, og fylkesgrensen. I praksis må det 
nok mer til enn å synliggjøre en overordnet målsetting med hovedstrategier fra 
forvaltningsplanens tiltaksprogram i Aremark kommunes samfunnsdel.
Konkret vil man nå i Aremarks arealdel innføre en inndeling av vassdraget (jf. RPR for vernede 
vassdrag) i 3 kategorier, etter modell slik det allerede er gjort i Marker kommune. 
Fylkesmyndighetene har tidligere vært godt fornøyd med dette.
Forøvrig legges det også inn hensynssone (nedslagsfelt drikkevann) i området rundt 
drikkevannskildene, og disse (Langetjern, Lindtjern, Lindtjernungen, Holmetjern, Koddetjern og 
Store Blanketjern) sikres med eget formål og bestemmelser.

SAMFERDSEL, TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR
Det minnes om at det er kommuneplanutvalget i Aremark som har laget en samfunnsdel til 
arealdelen i Aremark. Da er det hensynet til Aremarks befolkning og utvikling som tillegges 
vekt og danner utgangspunktet. Det er for så vidt gjennom en årrekke registrert at 
fylkesmyndighetene ikke satser spesielt tungt på verken kollektivtilbud, trafikksikkerhet eller 
veistandard i Aremark, under henvisning til at det bor for få mennesker der.
Dette hindrer imidlertid ikke kommunestyret i Aremark å være uenige med den 
samferdselspolitikk som føres av Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune i Aremark, og å 
ha ønsker og legge planer og finne løsninger og tiltak for å bedre kollektivtilbud, 
trafikksikkerhet og fremkommelighet i kommunen.

FLYKTNINGER
Teksten vedrørende flyktninger ble flere steder i dokumentet fjernet av kommuneplanutvalget 
(formannskapet) før utsendelse til ny høring. 
Rådmannen anbefaler ikke å ta hensyn til fylkeskommunens råd om at dette helt eller delvis skal 
legge tilbake igjen. 

AREALSTRATEGI
Uttalelsen viser at kommunen i stor grad har lyktes med å lage en samfunnsdel som er mer enn 
gode ønsker, og at fokus isteden har vært på konkrete tiltak og løsninger, bygget på kommunens 
egne forutsetninger og muligheter.

2. Statens vegvesen, 21.desember 2016:
Viser til at de er vegadministrasjon for staten på riksveger, og for fylkeskommunen på 
fylkesveger.
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Mener samfunnsdelen fremstår som et gjennomarbeidet dokument, med en tydelig retning for 
utviklingen av Aremark.
Mener boligstrategiene tar mye plass innledningsvis, og at dette kanskje kunne vært omredigert 
til planens hovedkapitler. Savner også et avsnitt om scenarier og veien videre.
Areal- og samfunnsutvikling:
Er fornøyd med strategien, og sentrumsutvikling på Fosby. Anbefaler at bygging på Fosby og 
Strømsfoss prioriteres i første periode.
Samferdsel:
Fv-21 er ikke en prioritert tverrforbindelse for standardheving. Fv-863 er prioritert i 
vedlikeholdsprogrammet for grusveier i 2016 og 2017, men ikke for fast dekke.
Påpeker at det er vegkontoret som fastsetter fartsgrense gjennom Fosby, og viser til tidligere 
kommunikasjon om dette.
Mener at kommunens ønske om sykkeltraséer med fokus på Ankerfjella og Østkroken ikke 
bygger opp under sentrum og øvrige strategier i planen.

Rådmannens kommentarer:
Plandokumentet ble omredigert i forhold til første versjon. Tilbakemeldinger så langt har vært at 
dokumentet ble tydeligere/ mer lettlest og greit å sette seg inn i. Det benyttes ikke mer tid på 
omredigering/flytting av tekst nå.
Samfunnsdelen er en beskrivelse av veien videre for Aremark kommune. Å benytte tid og 
ressurser på å beskrive andre scenarier, fremfor å forankre planen i konkrete tiltak og løsninger 
bygget på kommunens egne forutsetninger og muligheter, ble ansett som lite formålstjenlig 
innenfor de begrensede planressurser kommunen hadde til rådighet. Planen er gjennomarbeidet, 
og ulike alternativ/scenarier har vært diskutert i prosessen, selv om disse ikke er beskrevet i eget 
kapittel i plandokumentet.
Det er ikke et motsetningsforhold mellom tilrettelegging for sykkeltraséer myntet på 
naturopplevelser/ turisme og det øvrige gang- og sykkelveinettet – for eksempel rundt/til Fosby. 
Begge deler er i tråd med overordnede mål og strategier i samfunnsdelen, som ikke bare 
omhandler samferdsel, men også folkehelse, friluftsliv, turisme, og det å tilrettelegge for å 
tilgjengeliggjøre naturopplevelser på en bedre måte i Areamrak.

3. Fylkesmannen i Østfold, 2.januar 2017:
Mener kommunen har utarbeidet et oversiktlig og godt illustrert plandokument som formidler og 
beskriver utfordringene for kommunesamfunnet.
Det gis ros for en lesbarhet og lett tilgjengelig plan som Fylkesmannen tror vil være et godt 
grunnlag for utvikling i planperioden. Inntrykket er også at mål og ambisjoner er på et realistisk 
nivå, som gir grunnlag for realistiske handlinger.
Hadde ønsket at samarbeid om kommuneplanlegging også kunne være mer rettet mot 
kommunereformen. Det minnes om kommunen skulle ha rullert sin planstrategi.
Er fornøyd med at kommunen viser en nøktern holdning i forhold til vekst. I forhold til 
transport, er det viktig å tenke fortetting av eksisterende boligområder og tettsteder.
Mener man kunne diskutert forskjellen på registrert folkehelse i 2014 og 2016.
Mener regionalparken er viet for lite oppmerksomhet i forhold til næringsutvikling.
Er enig i at hyttebygging bør skje i avsatte områder, men er usikker på hva som ligger i en mer 
«liberal strandpolitikk».
Viser til veileder T-1491 om spredt utbygging, og har en del synpunkter og føringer på dette. 
Viser til at SSBs statistikk viser at det er bygget 2 nye eneboliger pr år de siste 3 årene, men 
ingen andre boligtyper. Dette viser at det bør settes fokus på boligstrukturen (mer varierte 
boligtyper).
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Viser til at flere kommuner gjør en øvelse med å sette en ytre grense rundt tettstedene – for å se 
utbygging på lang sikt, og spesielt avgrense hvor det ikke skal bygges. Men Fylkesmannen 
mener dette ikke gir noen forhåndsfrigivelse av arealer.
Mener løsninger ligger i tettere utbygging med høy kvalitet, og anbefaler å prioritere Fosby og 
Strømsfoss.

Rådmannens kommentarer:
Planstrategien (felles RAM 2016-2020) er rullert, og det gjenstår kun sluttbehandling. 
Fylkesmannen er nå orientert om dette. 
Aremark kommune har gjennomført en forhandlingrunde med Halden kommune vedrørende 
kommunesammenslutning. Usikkerheten ble såpass stor, at begge kommuner valgte å ikke 
arbeide videre med dette nå. Dette gjenspeiles i samfunnsdelens innledning på side 3 under 
overordnede mål: Vi vil opprettholde vårt lokalsamfunn uavhengig av hvordan kommunen er 
organisert i framtiden.
Strategier som har gyldighet i byer og pressområder kan ikke uten videre overføres til 
landsbygda. Aremark kommune opplever ikke press, og har i tillegg rikelig med natur og «plass 
nok». Behovet for å bygge med like høy grad av utnytting som for eksempel i Halden sentrum er 
slik sett åpenbart ikke til stede, men dette betyr ikke at man skal sløse/ ødsle eller la være å 
bygge på/ i/ rundt eksisterende sentra (Fosby og Strømsfoss), tettsteder eller grender. 
Samtidig må det være en byggeskikk som henger i hop med et mer landlig miljø, og åpenbare 
urbane (bymessige) grep vil fort virke malplasserte og fremmede. Som det tydelig fremgår av 
samfunnsdelen, vil Aremark bygge på og utnytte sin egenart i den videre utvikling av 
kommunen. 
Dette er det også gitt honnør for. Aremarks innbyggere og politikere ønsker like lite som 
Fylkesmannen å ødelegge vassdrag, natur, miljø eller egenart. Samfunnsdelen er et uttrykk for 
dette.

4. Den Norske Kirke, Aremark Sogn, 2.januar 2017:
Menighetsrådet/ kirkelig fellesråd fremmer forslag til ny tekst som de mener bør legges inn 
under kapittel 2 i samfunnsdelen:
KIRKER OG GRAVLUNDER
Aremark kommune har to kirker med tilhørende gravlunder. Aremark kirke er kommunens 
hovedkirke mens Holmgill kun er åpen om sommeren. Kirkene og gravlundene spiller en viktig 
rolle for lokalsamfunnet, og de er godt besøkt.
Aremark kommune skal jobbe aktivt for å opprettholde to levende kirker og to gravlunder i 
kommunen. Samtidig er det viktig at man arbeider for å finne alternativ finansiering og 
eventuelt bruksområde for Holmgill kirke, men det må være løsninger som ikke går på 
bekostning av den funksjon og betydning kirken har i lokalsamfunnet.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen foreslår at følgende legges inn i samfunnsdelen under kapittel 2:
KIRKER OG GRAVLUNDER
Aremark kommune har to kirker med tilhørende gravlunder. Aremark kirke er kommunens 
hovedkirke mens Holmgill kun er åpen om sommeren. Kirkene og gravlundene spiller en viktig 
rolle for lokalsamfunnet, og de er godt besøkt.

Det vil i så fall ikke være behov for fornyet høring.

5. Aremark Frivillig Sentral:
Daglig leder foreslår en del tekstlige endringer i samfunnsdelen:
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Kap.1, s. 7: Nytt kulepunkt under «Kommunen vil prioritere å oppruste og styrke offentlige, 
sosiale møteplasser som: Frivilligsentralen
Kap.2, s.12: Tillegg i blå overskrift: Idrett og foreninger – endres til: Idrett, foreninger og 
frivillighet, og tilsvarende i første setning under overskriften:  … er idretten, foreningslivet og 
frivilligheten en viktig bidragsyter …
s.15, Mål 2, nytt kulepunkt under Slik gjør vi det: Støtte Frivilligsentralen
s.20, kap.4: Tillegg til kursivteksten i 4.avsnitt: Kan fadderordninger for nyinnflyttere skape 
gode relasjoner?
s.20, Tillegg til 3.siste avsnitt om biblioteket som arena og møteplass: Det samme gjelder 
Frivilligsentralen.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen foreslår at Kap.2, s.12: Tillegg i blå overskrift: Idrett og foreninger – endres til: 
Idrett, foreninger og frivillighet, og tilsvarende i første setning under overskriften:  … er 
idretten, foreningslivet og frivilligheten en viktig bidragsyter …

6. Dals-Ed kommun, Kommunstyrelsen, 30.november 2016:
Kommunestyrelsen har ikke merknader til forslag til ny samfunnsdel for Aremark, men vil peke 
på at de vindkraftsområder som Aremark har vist i planen ligger i nær tilknytning til Dals-Eds 
kommunes områder. Disse områdene anses ikke som egnede, og Dals-Eds kommune ønsker en 
nærmere dialog med Aremark kommune om dette.
Forøvrig finner Dals-Eds kommune at kommuneplanen for Aremark er tiltalende, og de vil 
derfor la dette influere på sitt eget kommuneplanarbeid.

Rådmannens kommentarer:
Så langt er disse vindkraftsutbyggingsområdene vist i fylkeskommunens regionale plan (omtalt 
på s.18 i samfunnsdelen) ikke lagt inn på arealdelkartet til rullert kommuneplan. Som det også 
heter der (og fremgår av uttalelsen) må det etableres kontakt med svenske myndigheter, dersom 
dette skal legges inn. Videre må dette avklares i forhold til fylkesmyndighetene i Østfold (både 
fylkesmannen og fylkeskommunen), grunneiere og aktør/ tiltakshaver. 
Dersom dette skal bli en operativ del av arealdelen, må det igangsettes en avklaringsprosess 
rundt dette. Det er sannsynlig at planprosess, fremdrift og ressursbruk for arealdelen vil påvirkes 
av dette.
Rådmannens foreslår at denne avklaring blir gjort ved behandlingen av arealdelen av 
kommuneplanen.

7. Aremark venstre, desember 2016:
Har fremmet et eget dokument på 7 sider, som vedlegges i sin helhet. Dette er benevnt 
«Høringsuttalelse til arealdelen i Aremark kommuneplan».

Rådmannens kommentarer:
Venstre har ikke plass i formannskapet, og sitter dermed slik sett heller ikke i 
kommuneplanutvalget. Det virker som innspillet ikke omhandler samfunnsdelen som har vært 
på høring, men arealdelen til kommuneplanen som er under utarbeidelse (ikke utlagt på høring 
enda). 
Rådmannens foreslår å overføre høringsuttalelsen som innspill til den pågående prosess med 
utarbeidelse av arealdelen. 
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Rådmannens innstilling
«Kommuneplan 2017-2028 – Samfunnsdelen» datert 29.09.2016 vedtas med følgende 
endringer:

 Kapittel 2:
KIRKER OG GRAVLUNDER
Aremark kommune har to kirker med tilhørende gravlunder. Aremark kirke er kommunens 
hovedkirke mens Holmgill kun er åpen om sommeren. Kirkene og gravlundene spiller en 
viktig rolle for lokalsamfunnet, og de er godt besøkt.

 Kap.2, s.12: Tillegg i blå overskrift: Idrett og foreninger – endres til: Idrett, foreninger og 
frivillighet, og tilsvarende i første setning under overskriften:  … er idretten, foreningslivet 
og frivilligheten en viktig bidragsyter …

Behandling i Formannskap - 20.04.2017 
Repr. Turid Kollerød (Sp) fremmet følgende endringer/tillegg til rådmannens innstilling:

Side 10, nest siste avsnitt ad Elgfestivalen. Hele avsnittet tas bort.
Side 13, kulepunkt Aremark har etablert Ungdomsråd tas bort og i stedet settes inn setning før 
kulepunktene og setningen som begynner med Gjennom:
Aremark kommune ønsker å involvere ungdom i Aremark med blant annet å etablere 
ungdomsråd.
Side 17, Internett, tillegg til 1. avsnitt.
Aremark kommune skal arbeide for at det er mobilt bredbåndsnett (4G og 5G) med dekning i 
hele kommunen.
Side 18, billedtekst under kart fra fylkets vindkraftplan tas. Beskrivelsen er ikke korrekt da 
Gammelskogen er hugget.

Ved votering ble rådmannens innstilling med repr. Turid Kollerød sitt endrings- og 
tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
«Kommuneplan 2017-2028 – Samfunnsdelen» datert 29.09.2016 vedtas med følgende 
endringer:

 Kapittel 2:
KIRKER OG GRAVLUNDER
Aremark kommune har to kirker med tilhørende gravlunder. Aremark kirke er kommunens 
hovedkirke mens Holmgill kun er åpen om sommeren. Kirkene og gravlundene spiller en 
viktig rolle for lokalsamfunnet, og de er godt besøkt.
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 Kap.2, s.12: Tillegg i blå overskrift: Idrett og foreninger – endres til: Idrett, foreninger og 
frivillighet, og tilsvarende i første setning under overskriften:  … er idretten, foreningslivet 
og frivilligheten en viktig bidragsyter …

 Side 10, nest siste avsnitt ad Elgfestivalen. Hele avsnittet tas bort.

 Side 13, kulepunkt Aremark har etablert Ungdomsråd tas bort og i stedet settes inn setning 
før kulepunktene og setningen som begynner med Gjennom:

Aremark kommune ønsker å involvere ungdom i Aremark med blant annet å etablere 
ungdomsråd.

 Side 17, Internett, tillegg til 1. avsnitt.

Aremark kommune skal arbeide for at det er mobilt bredbåndsnett (4G og 5G) med 
dekning i hele kommunen.

 Side 18, billedtekst under kart fra fylkets vindkraftplan tas. Beskrivelsen er ikke korrekt da 
Gammelskogen er hugget.

139



Kommuneplanens samfunnsdel
Aremark Høringsutgave 29.09.2016

140



Innhold
Innledning        3

Befolkningsgrunnlag, kompetanse, næringsutvikling og attraktivitet
Satsning på nye arbeidsplasser      4
Eldreomsorg        4
Attraktivitet        5
Boattraktivitet        7
Boliger         8
Næringsutvikling        9
Folk som snakker sammen skaper sammen    9
Skog- og landbruk     10
Fritidsboliger     10
Merkevarebygging og turisme   10
Kompetanse     11
Oppsummering      11

Kulturliv, idrett, tjenestetilbud og tettstedsutvikling
Kulturliv      12
Idrett og foreninger    12
Tjenestetilbud      13
Kommunikasjon     14
Tettstedsutvikling     14
Oppsummering      15

Samferdsel, transport og infrastruktur 
Samferdsel     16
Gang- og sykkel     16
Kollektivtrafikk	 	 	 	 	 16
Vann og Avløp     17
Internett       17
Digitalisering     17
Strøm      17
Oppsummering     18

Oppvekst, levekår og folkehelse 
Sosial ulikhet i helse    19
Oppsummering      21

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig bebyggelse    22
Oppsummering     23

Arealstrategi
Motor for sentrumsutvikling   24
Bebyggelsesstruktur    24
Fosby      25
Strømsfoss     25
Fritidsbebyggelse    25
Scenarier     27
Veien videre     27

141



3

Kommuneplanen består av en samfunnsdel 
med handlingsdel og en arealdel. Samfunns-
delen tar stilling til langsiktige utfordringer, 
mål og strategier for Aremark kommune.

Innledning

1. Vi vil ha fornøyde innbyggere, i alle grupper og lag av befolkningen.

2. Vi vil opprettholde vårt lokalsamfunn uavhengig av hvordan kommunen er organisert i  
framtiden.

3. Vi vil utnytte potensialet for gode tjenester som ligger i at Aremark er en liten og oversiktlig  
kommune.

Denne planen er grunnlaget for kommunens  
virksomhet, og skal være retningsgivende for hvordan 
Aremark kommune skal gjennomføre sine strategier 
og oppnå kommunens mål.

Samfunnsdelen beskriver kommunens overordnede 
mål, og drøfter hva som er viktig for å oppnå dem. 
Alternative strategier for utvikling av kommunen er 
beskrevet i Felles planstrategi RAM 2012-2016.

RAM 2012-2016 er et plansamarbeid mellom  
Rømskog, Aremark og Marker kommune. De tre 
kommunene gikk sammen om å lage en felles plan-
strategi, slik at man kan dra i samme retning og 
jobbe sammen om å skape kommuner med økt bo-
setting, gode opplevelser og næringsutvikling. Denne 
planen bygger videre på dette arbeidet.

Denne planen gir, sammen med RAM 2012-2016, 
føringer for arealdelen.

Statistikk i Aremark
Statistikk skal brukes med varsomhet i tilfeller der 
tallunderlaget er lite, fordi små enkelthendelser kan 
gjøre store statistiske utslag. Dette gjelder for  
Aremark.

Overordnede mål for samfunnsutviklingen i Aremark kommune:
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1Befolkningsgrunnlag, kompetanse, 
næringsutvikling og attraktivitet

Vi skal i tillegg til å være en 
bostedskommune, drive aktiv 
næringsutvikling lokalt. 
boformer som gjør det mulig for eldre å bo hjemme 
og ta vare på seg selv lenger. Boliger som legger til 
rette for at beboerne kan møtes og være sammen i 
fellesområder kan bidra til at beboerne får et rikere 
sosialt liv og bedre helse. Slike boformer bør også ha 
gangavstand til butikk og viktige samfunnsfunksjo-
ner. Korte avstander bidrar til økt selvstendighet og 
bedre folkehelse.

Disse boligtypene finnes det få av i Aremark i dag. 
Det er derfor ubalanse i boligmassen. 

Satsning på nye arbeidsplasser
Å sikre befolkningsgrunnlag i lokal- 

samfunnet må anses som en primæroppgave for å 
oppnå de overordnede målene i denne planen. Folk 
skal bo og jobbe i Aremark. 

Aremark har i tidligere planarbeid først og fremst 
identifisert seg som bostedskommune, og ment at 
arbeidspendling til Haldenregionen, Osloregionen, 
Nedre Glomma og Sverige skal dekke opp for et 
lokalt underskudd på arbeidsplasser. Satsing på  
Aremark som bostedskommune skal ligge til grunn 
for videre planarbeid, men å utvikle seg som bosteds- 
kommune innebærer også satsing på lokal nærings-
utvikling. For å være attraktiv som bostedsområde 
må man kunne tilby «full pakke», og dette inkluderer 
arbeid. 

Næringsetableringer stimulerer til nye næringsetable-
ringer gjennom utveksling av varer og tjenester  
mellom disse. I tillegg opparbeides det en lokal  
kunnskap og kultur for å drive næringsetablering.

Eldreomsorg
Det vil være avgjørende for Aremark å komme frem 
til strategier og tiltak som i størst mulig grad bidrar 
til god folkehelse og at den aldrende befolkningen er 
selvhjulpen lengst mulig.  

Det er tre statistiske forhold som er spesielt  
styrende for denne kommuneplanen:

• Befolkningsfremskrinvning. Aremark har synkende 
folketall.

• Befolkningsprognoser med aldersfordeling.  
Aremark har en synkende yrkesaktiv befolkning, og 
en økende andel eldre.

• Sammensetning av boligmasse. Aremark har 87,1% 
eneboliger, og en stor andel av disse er spredt.

Kombinasjonen av disse tre statistiske forholdene til-
sier at man har utfordringer knyttet til eldreomsorg. 
Eldreomsorgen kan avlastes ved å legge opp til 
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Attraktivitet
Tabellene viser at innbyggertallet i Aremark er relativt 
stabilt, men med en svakt nedadgående trend. Det 
må derfor jobbes mer bevisst for at kommunesenteret 
Fosby skal bli et levende og attraktivt sentrum. 

Handelen i sentrum er sårbar, og kundegrunnlaget 
utenfor sommersesongen er relativt lite. Det må  
derfor satses bevisst på tiltak og aktiviteter som kan 
sikre kundegrunnlag for drift og etablering. Et leven-
de bygdesenter bidrar til å gjøre Aremark mer attrak-
tivt både som bosted og besøksdestinasjon. 

De viktigste virkemidlene for et levende bygdesenter 
er å bygge flere boliger i sentrum, og opprustning og 
forskjønning av offentlige rom.

Aremark kommune ønsker befolkningsvekst og skal 
jobbe aktivt for dette.

Aremark kommune ønsker å ta samfunnsansvar og 
også bosette flyktninger. Bosetting av flykninger 
vil bidra til vekst i den yngre belfokningen og økt 
aktivitet i bygde- 
senteret. 

Prognosene viser nedgang i 
yrkesaktiv befolkning og  
økende aldrende befolkning. 
Kommunen har ikke en bo-
ligmasse som møter dette på 
en kostnadseffektiv måte (se 
tabellene på neste side).

144



6

Prognosene på forrige side viser nedgang i yrkesaktiv befolkning og økende aldrende befolkning. 
Tabellene på denne siden viser at kommunen ikke har en boligmasse som møter dette på en kostnadseffektiv måte.
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Illustrasjon: Aktivhus/Mir visuals

Boattraktivitet 
I tillegg til å drive aktiv næringsutvikling skal  
kommunen utvikle et bredere spekter av boligtyper. 
Disse skal være stedstypiske og utnytte stedenes nær-
het til skog og vassdrag til å lage unike bokonsepter 
som skiller seg fra det øvrige markedet i Østfold og 
Oslo-regionen. Kommunen har i dag et relativt  
homogent spekter av boligtyper, bestående av  
primært eneboliger (87,1%). 

Det er et mål å ha større variasjon i boligtilbudet. 
Spesielt i Fosby-området, der kommunen har gjort 
strategiske oppkjøp av tomter, skal den gå foran og 
vise hvordan man kan utvikle sentrale stedstilpasse-
de boliger av høy kvalitet, som samtidig bidrar til et 
aktivt og levende bygdesenter. Samtidig er det et poli-
tisk ønske om å opprettholde og tillate en viss andel 
av spredt boligbygging, slik at deler av kommunen 
ikke blir lagt øde.

Kommunen ønsker også å stimulere til en mer kom-
pakt bebyggelsesstruktur i sentrum. Dette er motivert 
av et ønske om miljøbevissthet (ikke å sløse med 
arealer), økonomisk bevissthet (kostnader til infra-
struktur), men først og fremst for er det motivert av 
ønsket om ei levende bygd, der sentrum er et sosialt 
rom som stimulerer til interaksjon, spontane møter 
og samhold. 

Bygdesenteret må fremstå attraktivt. Det skal være 
aktivitet i sentrum, og det skal være godt planlagt 
og vedlikeholdt. Kommunen vil bidra til økt fysisk 
attraktivitet ved å gå foran som et godt eksempel, 
og vurdere å gi pålegg om vedlikehold av forfalne 
bygninger. Kommunen skal prioritere møteplasser og 
forskjønning.

Møteplasser og fritidstilbud vil være en viktig faktor 
både for bo-, besøks- og næringsattraktivitet. I tillegg 
vil slike arenaer være et viktig folkehelsetiltak, både 
fordi det stimulerer til fysisk aktivitet og fordi det 
bidrar til økt sosial omgang og enklere samfunnsdel- 
tagelse. Kommunen vil prioritere å oppruste og  
styrke offentlige, sosiale møteplasser som:

• Skole

• Bibliotek

• Barnehage

• Torg

• Idrettsanlegg

• Kulturelle arenaer
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Illustrasjon: Rindalshytter

Vi skal utvikle unike boliger i 
naturskjønne omgivelser med 
tilknytning til vassdraget

Boliger
Kommunen skal identifisere arealer med naturskjøn-
ne kvaliteter tilknyttet vassdraget. Disse skal utvikles 
for stedstypiske boliger.Til gjengjeld for å potensielt 
ligge innenfor 100-meters sonen fra vassdraget skal 
områdene være arealmessig konsentrert, av høy  
arkitektonisk kvalitet og være allment tilgjengelige.

Kommunen ønsker fortsatt å satse på attraktive ene-
boligtomter i naturskjønne omgivelser, for å tiltrekke 
seg unge familier.

Befolkningsprognosene tilsier at eldrebølgen, på 
linje med resten av landet, vil ramme Aremark. Det 
er derfor et mål å utvikle boliger som i størst mulig 
grad er universelt utformet og tilpasset eldres behov. 
Samtidig vil det være nødvendig å legge opp til en 
boligbygging og en bebyggelsesstruktur som i størst 
mulig grad stimulerer til aktivitet og sosial omgang 
blant eldre og andre grupper. Sosial omgang og fysisk 
aktivitet vil bidra til å holde en aldrende befolkning 
ved god helse i lengre tid, og dette vil bidra til å mi-
nimere belastningen på offentlige tjenester.

I tillegg til boliger knyttet til naturområder vil 
kommunen søke å utvikle mer varierte bokonsepter. 
Dette innebærer leiligheter, hybler, flermannsboliger 
og bokollektiv. Disse bokonseptene skal være konsen-
trerte og ha en sentral plassering, med gangavstand 
til handel og sentrumsfunksjoner. De skal også ha 
delte fellesarealer for å stimulere til interaksjon og 
sosial omgang. Fellesarealene vil ha stor betydning for 
folkehelsa. 

Det kan også bygges boligtyper som i første omgang 
kan benyttes til f.eks. bosetting av flyktninger, prøve-
boliger for mulige innflyttere og unge voksne, men 
som på sikt også kan fungere som omsorgsboliger for 
eldre.

Det er et mål å komme frem til boligtyper som passer 
for Aremark både kulturelt, arkitektonisk og histo-
risk. Man ønsker blant annet å vurdere mulighetene 
for å bygge klyngetun. Klyngetunet har som kjenne- 
tegn at den har flere bygninger organisert rundt et 
felles uterom, og har mange av trekkene som er  
beskrevet ovenfor. 

Eieformen på boliger kan ha betydning for hvilke 
felles funksjoner man har. Eksempelvis vil det være 
naturlig at et bofellesskap for eldre har en kollektiv 
eieform, og at en del arealer i boligen er delt. Både 
sameie og borettslag kan være aktuelt.

I Aremark er 90% av boliger eid privat, og kun 1,1% 
er organisert som borettslag eller liknende. Kommu-
nen bør bistå i å vise eksempler på eieformer som er 
egnet for kollektive løsninger.
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Kommunens boligstrategi kan  
oppsummeres slik:

Illustrasjon: Haptic/Mir

• Fortsatt fokus på attraktive tomter for unge familier

• Hovedvekten av boliger skal knytte seg til området 
omfattet av kommunedelplan Fossby sentrum

• Det skal være tilgang på boliger med henvendelse 
til vassdraget og naturkvaliteter

• Det skal tilbys større bredde av boligtyper enn i dag

• Kommunen skal søke å utvikle boligtyper som er 
egnet både som bofellesskap og leiligheter   
 
Kommunens rolle og påvirkningskraft vil være både 
som utviklingsaktør og planmyndighet. Kommunen 
skal ikke begrense seg til de boligtypene som er nevnt 
her, men kontinuerlig drive boligutvikling med så 
stor bredde som mulig.

Næringsutvikling
Av de rundt 350 sysselsatte med arbeidsplass  
Aremark, derav 248 bosatt i Aremark, er hovedande-
len knyttet til offentlig administrasjon og småskala 
næringsliv. 

Den største arbeidsgiveren i Fosby er kommunen selv 
med hovedtyngden av sine ansatte i undervisning og 
barnehage, helse og omsorg, administrasjon og annet.
Næringslivet i kommunen består av mindre bedrifter 
og enkeltpersonsforetak. 

Aremark kommune ønsker å dra nytte av fordelene 
ved å være liten, og legge til rette for at fagmiljøer 
i både offentlige og private virksomheter kan sam-
arbeide. Kommunen vil derfor søke å samlokalisere 
funksjoner som kan ha nytte av hverandre.

Det er et mål for kommunen å øke andelen arbeids-
takere utenfor offentlig sektor. Dette innebærer ikke å 
krympe offentlig sektor.

Folk som snakker sammen skaper sammen
Denne påstanden er grunnstammen i hvordan vi vil 
stimulere til næringsetableringer og samspill i lokalt 
næringsliv. Tanken er å få forskjellige virksomheter 
til å underbygge hverandre. For eksempel vil en kafé 
ha bedre forutsetninger hvis den er lokalisert nær 
et kontorlokale. Tanken om at ulike bedrifter skal 
underbygge hverandre er like relevant for offentlige 
virksomheter. 

Samlokalisering av ulike funksjoner kan bidra til mer 
samarbeid, felles idéer og ambisjoner og mer liv i  
sentrum. Derfor er det viktig at funksjoner som  
passer innenfor lokalsentrumet legges nettopp der.

Kommunen bør ha et apparat for å ivareta de som 
trenger støtte til gjennomføring av sine idéer og pro-
sjekter. Videreutvikling av idéer skjer best i samtale 
med andre, og det bør legges til rette for nettverks-
bygging og kompetanseoverføring. Kommunen skal 
derfor søke å etablere formelle møteplasser for slike 
aktører. Dette kan være et kontorfelleskap med lav 
terskel der pendlere og gründere kan dele infrastruk-
tur og møtes.

Hovedandelen av de syselsatte i Aremark jobber i offentlig 
sektor.
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Skog- og landbruk 
Det er gode driftsforhold for både jordbruk og skog-
bruk i Aremark. Gode driftsforhold og god jordkva-
litet gir godt grunnlag for landbruksdrift. Det er også 
kort avstand til markedet siden store deler av befolk-
ningen i Norge er innenfor 10-12 mil. 

Den generelle rasjonaliseringsutviklingen i land- 
bruket har ført til færre heltidsbønder, og mange 
eiere av gårdseiendommer har i dag en annen hoved-
inntektskilde enn landbruk. 

Landbruket har spilt, og spiller fortsatt, en viktig 
rolle i Aremark. Kommunen vil spisse seg mot land-
bruket i sine næringssatsninger. Man vil prioritere 
å bidra til utvikling av tjenester og produkter med 
sterk lokal forankring, og jobbe for å forankre hele 
produksjonsprosessen lokalt. Nærhet til markedet gir 
gode forutsetninger for lokal foredling av produk-
ter og markedsføring av disse. En økt andel lokalt 
foredlede varer kan være med på å bygge opp merke-
varen Aremark. Stedet som produktet er foredlet og 
markedsført fra ender vanligvis opp på forpakningen. 
Dette vil bidra til å markedsføre produktet og stedet i 
en og samme pakke. 

Produktutvikling innenfor Haldenkanalen skal gis 
prioritet:

• Merkevare 

• Opplevelsesnæring

• Stedsutvikling 

• Primærnæring

Utbygging av fritidsboliger
Utbygging av fritidsboliger har gitt tilleggsinntekter 
og anses som næringsutvikling. Eiere av fritidsboliger 
anses også som «Aremark-ambasadører» som bidrar 
til å selge merkevaren Aremark utad. 

Denne kommuneplanprosessen tar sikte på å avklare 
hvilke områder som bør settes av til fritidsboliger, 
og hvilke som bør skjermes. Dette avklares juridisk i 
kommuneplanens arealdel.

Merkevarebygging og turisme
Satsning på lokal foredling av viltkjøtt og merke-
varebygging av dette ansees som en viktig satsning. 
Kommunen skal bidra til dette som fasilitator. 

Kommunen ønsker å styrke turistnæringen og marke-
re seg som en natur- og friluftslivkommune. Et av 
tiltakene er å legge til rette for bygging og utleie av 
tretoppfritidsboligr. Tretoppfritidsboliger er fritids- 
boliger som er bygget i toppen av trær, der man kan 
få oppleve nærkontakt med natur, fugler og dyr. 

Videre ønsker kommunen å legge til rette før sykkel-
turisme og merking av løyper i Ankerfjella og Øst-
kroken. Kommunen ønsker også å legge til rette for 
utleie av husbåt og kano. I tillegg har kommunen 3 
naturreservater som man ønsker å utvikle.

Elgfestivalen flyttes fra det nåværende festivalområdet 
til skole- og idrettsområdet ved Furulund. Det  
tidligere festivalområdet skal benyttes til camping.

Kommunen ønsker å markedsføre motorsport- 
anlegget i Brekka og tilrettelegge for videre aktivitet 
og utvikling.

149



11

Vi vil bidra til utvikling av  
tjenester og produkter med 
sterk lokal forankring.

Kompetanse
Muligheter for å tilegne seg kompetanse ansees som 
viktig for næringsutvikling, selvrealisering og trivsel. 
Kommunen har kompetanse innenfor landbruks- 
næringen, og entreprenørskap innenfor denne. 
Spredning av denne type kompetanse kan ha en 
positiv effekt og stimulere flere til entreprenørskap. 
Kommunens rolle i spredning av kompetanse bør 
være å lage arenaer for utveksling av kompetanse. 

Videre bør kommunen være tydelig på hva de i 
fremtiden vil trenge av kompetanse og arbeidskraft, 
slik at innbyggere og potensielle innbyggere er klar 
over dette. Gjennom å være liten og oversiktlig har 
kommunen mulighet til å rette tiltak direkte mot 
målgruppen, og bør i så måte drive aktiv rådgivning 
av ungdom med hensyn til utdanningsvalg og  
muligheter.

Kommunens utdanningstilbud er basert på institusjo-
ner i andre kommuner: videregående skoler i Halden 
og Mysen, høgskoletilbud i Halden og Fredrikstad, 
og etterutdanning gjennom SKUT (HiØ). 

Man er bevisst på at reisetid er avgjørende for elevers 
gjennomføring av videregående skole. Man vet også 
at ved gjennomført vgs er sjansen større for gjennom-
føring av videre utdanning, og at denne gruppen  
generelt har færre problemer senere i livet. Det er 
derfor et mål for kommunen at flest mulig gjennom- 
fører videregående, og kommunen ser det som sin 
oppgave å fasilitere dette best mulig. Et konkret 
virkemiddel vil være å minimere reisetid til utdan-
ningsinstitusjonene. Kommunen vil føre kontinuerlig 
dialog med tilbydere av kollektivtransport for å bidra 
til å minimere reisetid.

Oppsummering kapittel 1
Mål 1
Moderat, sunn befolkningsvekst

Slik gjør vi det:
• bygge en levende, attraktiv bygd med gode 
møteplasser

• gjøre	det	lett	for	nyinnflyttere	å	etablere	 
nettverk

• tilrettelegge for pendling og hjemmekontor

Mål 2
Flere lokale arbeidsplasser i privat sektor

Slik gjør vi det:
• legge opp til økt interaksjon mellom lokale 
aktører

• etablere kontorfellesskap for pendlere og 
gründere

• legge til rette for foredling av lokale råvarer

• satse videre på Haldenkanalen

• utvide Sommerro Industriområde, og gjøre 
det mer attraktivt. Markedsføres som Aremark 
Næringspark.

Mål 3
Utvikle attraktive boligformer som skiller 
seg ut

Slik gjør vi det:
• bygge opp et tilbud av varierte boligtyper og 
tomter

• reservere område i arealdelen til økolandsby i 
tilknytning til sentrumsplanområdet på Fosby
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2Kulturliv, idrett, tjenestetilbud  
og tettstedsutvikling

Skjer-I er en plattform for samhandling og frivillighet, som 
senker terskelen for å delta i samfunnet.

Kulturliv 
Vi ønsker å legge følgende 
utsagn til grunn for utvikling 

av kulturliv og tjenestetilbud i kommunen: «folk som 
snakker sammen skaper sammen».

Dette innebærer en tro på at kulturproduksjonen 
vil øke dersom det finnes tilgjengelige arenaer for 
utveksling av idéer og samarbeid. Slike arenaer kan 
være formelle og uformelle, fysiske og ikke-fysiske. 
Et eksempel på en ikke-fysisk arena som kan bidra 
til kulturutvikling er applikasjonen skjer-I som er 
utviklet i Rakkestad. Slike tiltak kan senke terskelen 
for deltagelse i lokalsamfunnet, og vil derfor gjøre det 
enklere for nyetablerere å «komme inn», og samtidig 
gjøre det enklere for ildsjeler å engasjere seg.

Et rikt kulturliv bidrar til å få folk til å møtes, og  
bidrar til et sosialt lokalsamfunn. Et rikt kulturliv 
kan ha positiv effekt på folkehelse, nærings- og bo-
stedsattraktivitet. 

Kultur dreier seg imidlertid om mer enn produksjon 
av underholdning. Også stedets lokalkultur, i bredere 
forstand, har betydning for stedets kvalitet. Hvilken 
mentalitet som hersker, hvor lav terskelen er for å bli 
inkludert i lokalsamfunnet, i hvilken grad man har et 
miljø som støtter hverandre og hvorvidt gründerånd 
verdsettes, er faktorer som har enorm betydning for 
et steds evne til å dyrke frem det beste i seg selv.

Faktorer som samhold, inkluderende samfunn og lav 
terskel for deltagelse er også svært viktige folkehelse-
faktorer. 

Kommunen skal jobbe aktivt for å være et inklude-
rende samfunn med lav terskel for deltagelse og sam-
tidig ha et sterkt lokalt samhold. I den forbindelse vil 
også integrering av flyktninger ha betydning. Det vil 
bidra til å øke befolkningen, som i seg selv bidrar til 
et rikere kulturliv. Det kan bidra til å gjøre Aremark 
til et mer åpent samfunn og å senke terskelen for an-
dre innflyttere. Det vil bidra til å bygge opp kommu-
neapparatet for å ta imot folk utenfra, som vil være 
nyttig også for å ta imot andre befolkningsgrupper.

Kommunen skal fortsette å utvikle formelle og 
uformelle arenaer og møteplasser, både fysiske og 
ikke-fysiske. Fysiske arenaer skal i størst mulig grad 
være samlokalisert i lokalsenter for å sikre at funksjo-
ner underbygger hverandre. Kommunen skal jobbe 
aktivt for å ha et rikt kulturliv. Selvgrodde miljøer 
skal ivaretas, og spesielt skal man ivareta initiativ fra 
ungdomsmiljøer.

Idrett og foreninger
På samme måte som kulturlivet er idretten og 
foreningslivet en viktig bidragsyter til lokalsam- 
funnet. Muligheten til å delta i organisert idrett, 
mosjonsgrupper og foreninger er både godt for folke- 
helsen og samholdet. Et så bredt tilbud av aktivite-
ter som mulig er med på å gjøre Aremark til et mer 
attraktivt sted å bo. Kommunen skal jobbe aktivt 
for at idrettslag og foreninger skal ha gode vilkår. Et 
tiltak kommunen ønsker å gjennomføre er etablering 
av kunstgressbane på Aremark Stadion, og et annet 
er å tilrettelegge for videreutvikling av Brekka motor-
sportstadion.
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Kulturliv, idrett, tjenestetilbud  
og tettstedsutvikling

Som ellers i landet baserer store deler av kultur- og 
idrettstilbudet i Aremark seg på innsats fra ildsjeler. 
Kommunen som samfunn er helt avhengig av denne 
innsatsen, og ønsker å bidra til å synliggjøre ildsjeler 
og å gjøre det lettere å bidra som ildsjel. Digitale 
plattformer som skjer-I er et effektivt verktøy i den 
sammenheng, og kommunen vil bidra til å videreut-
vikle slike verktøy ved å kjøpe og implementere dem i 
den grad de dekker et behov.

Tjenestetilbud 
Gode kommunale tjenester er med på å gjøre  
kommunen attraktiv for bosetting og etablering. 
Aremark har i dag et godt kommunalt tjenestetilbud. 
Dette skal fortsette å være en prioritet, og det skal 
utvikles videre ved å utforske potensialet i adminis-
trativt samarbeid med Halden, Marker og Rømskog. 

Videre skal man ved nyetableringer eller flytting av 
kommunale institusjoner vurdere samlokalisering og 
sentralisering av disse. For eksempel vil samlokalise-
ring av et eldresenter og en nærbutikk eller et bibli-
otek ha stor verdi. Eldre kan lettere oppsøke sosiale 
offentlige rom, og dette kan ha positiv effekt på 
mental og fysisk helse. Eldre som er i god form bidrar 
på sin side til et mer aktivt sentrum. Samlokalisering 
av tjenester vil også bidra til å kostnadseffektivisere 
pleie- og omsorgstilbudet. Pleiere og ansvarspersoner 
vil bruke mindre tid på å bevege seg mellom funk-
sjonenes administrative enheter. Slik tenkning vil gi 
føringer for kommuneplanens arealdel.

Kommunen vil ha utfordringer med gjennomføring 
av samhandlingsreformen, og vil søke å løse dette 
gjennom interkommunalt samarbeid med Halden 
og Marker. Kommunen vil også søke å effektivisere 
tjenestetilbudet gjennom: 

• Arealdisposisjon og sentralisering av boligtilbud for 
eldre

• Tilby boformer som muliggjør at eldre kan bo 
hjemme lengre

• Å knytte forskjellige tilbud opp mot hverandre. For 
eksempel kan brukere av dagsenter bidra i omsorgs- 
arbeid o.l. Dette vil gi dobbel effekt da man stimule-
rer både brukere av dagsenteret og pleietrengende.

Kommunen skal sikre og videreutvikle ungdoms- 
tilbudet i kommunen. Dette vil være svært viktig for 
å sikre fremtidig befolkningsgrunnlag. Ungdom som 
har vokst opp i Aremark skal sitte igjen med positive 
assosiasjoner til sin oppvekstkommune. Dette vil øke 
sannsynligheten for at de flytter tilbake i fremtiden. 
Gjennom ungdomsmedvirkning i kommuneplan- 
prosessen var følgende punkter gjengangere:

• Ungdommen ønsker bredt tilbud av aktiviteter og 
møteplasser

• Aremark har etablert Ungdomsråd

• Ungdommen ønsker å opprettholde en god skole

• Ungdommen ønsker å kunne bevege seg uavhengig 
av å bli kjørt av foreldre, og ønsker et bedre kollektiv-
tilbud til Halden og Marker

Kommunen skal legge opp tjenestetilbudet på en 
måte som gjør logistikken lettere for familiene.  
Eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis er:

• Samlokalisering av funksjoner, slik at man kan 
gjøre flere ærend på ett sted

• Aktivitetstilbud bør ligge sentralt og være tilknyttet 
gang- og sykkelveinettet

• Aktivitetstilbud kan med fordel være i forlengelse 
av skoledagen

Vi skal være et inkluderende 
samfunn med lav terskel for 
deltakelse, og møteplasser 
som er tilgjengelige for alle. 
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Kommunikasjon
Hvordan kommunen kommuniserer har betydning 
for demokratiet, samfunnsdeltagelsen og omverde-
nens oppfattning av Aremark. 

Kommunens kommunikasjonsstrategi bygger på 
forståelsen av at Aremarks omdømme er et resultat 
av alt kommunen foretar seg, og at fornøyde innbyg-
gere og besøkende er Aremarks beste ambassadører. 
Alle tiltak, eller fraværet av dem, er med på å forme 
kommunens omdømme.  

Kommunens kommunikasjon med innbyggere har 
betydning for hva slags deltagelse man får, rekrutte-
ringen man får til politisk liv og innsatsen man får fra 
ildsjeler. Kommunen skal i sitt kommunikasjons- 
arbeid:

• Synliggjøre ildsjeler

• Være utadvendt som organisasjon 

• Etablere toveis kanaler for kommunikasjon med 
innbyggere

• Reflektere over omdømmepotensialet som ligger i 
beslutninger og tiltak

Ved videre utvikling av tjenestetilbudet skal kommu-
nen også kommunisere utad at dette er et satsnings-
område, og bruke det aktivt i markedsføring.

Kommunen kommuniserer ikke bare med egne inn-
byggere, men også med omverdenen. For eksempel 
potensielle innbyggere og besøkende, regionale og 
statlige myndigheter og mediene.

Kommunens kommunikasjon med omverdenen 
har betydning for hvor mange som ønsker å besø-
ke, kjøpe fritidsbolig, etablere næring eller flytte til 
Aremark. 

Kommunens kommunikasjon med myndighetene 
har betydning for om Aremark blir prioritert i ulike 
sammenhenger. 

Kommunen har en kommunikasjonsstrategi for både 
intern og ekstern kommunikasjon, som skal ligge til 
grunn for informasjons-, markedsførings- og om-
dømmearbeidet.

Tettstedsutvikling 
Tettstedsutvikling må sies å være summen av de 
tiltakene man gjør for å forbedre og bygge videre på 
lokalsamfunnet. Det er imidlertid også knyttet kon-
krete, fysiske tiltak til begrepet. Bosetting og lokalise-
ring av institusjoner og offentlige funksjoner påvirker 
et steds kvalitet. Ut fra idéen om at folk som snakker 
sammen skaper sammen, vil det være hensikts- 
messig å samlokalisere så mange funksjoner som 
mulig sentralt i tettstedet, men dette skal ikke under-
grave kommunens mulighet for å tilby desentraliserte 
utbyggingstomter. Aremark kommune anser mulig-
heten for å tilby denne boformen som en stedskvali-
tet og som en kvalitet man ønsker å kunne tilby som 
ledd i arbeidet med å sikre befolkningsgrunnlaget.

Utbyggere og entreprenører skal i utgangspunktet 
henvises til sentrale områder. Nylig vedtatte planer 
for Fosby sentrum og Strømsfoss skal gi rammer for 
en god stedsutvikling i Aremark. Aremark kommune 
skal gå foran med et godt eksempel for utviklingen av 
et levende bygdesenter gjennom oppkjøp og  
utvikling av sentrale tomter i egen regi.

For å oppnå målsetningene ovenfor skal det, gjen-
nom kommuneplanens arealdel tilrettelegges for at 
hovedvekten av tettstedsutviklingen skjer i sentrums-
området i Fosby og på Strømsfoss.

Kommunen ønsker også å stimulere til utvikling av 
alternative boligtyper, både i forhold til egne  
prosjekter og private prosjekter. 
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Oppsummering kapittel 2
Mål 1
Opprettholde et godt tjenestetilbud

Slik gjør vi det:
• tilby barne- og ungdomsaktiviteter i  
forlengelse av skoledagen

• effektivisere	og	forbedre	gjennom	 
samlokalisering

• dra nytte av vekselvirkninger mellom virksom-
heter i kommunen

• strategisk lokalisering av funksjoner

• utvikle nye boligtyper som alternativ til  
omsorgsplasser

Mål 2
videreutvikle tettstedet med flere møte- 
plasser og økende aktivitetstilbud

Slik gjør vi det:
• styrke kulturlivet som arena og møteplass

• stiumlere til ildesjel-engasjement og løfte frem 
ildesjelene

• samlokalisere funksjoner med høy besøks- 
frekvens

• støtte selvgrodde miljøer

Mål 3
Tilrettelegge for sport og fritidsaktiviteter

Slik gjør vi det:
• Helårs trimløype

• Utvide og ferdigstille lysløypesløye rundt skole-
området

• BMX-bane og motorsportbane legges inn i 
arealdelen

• Tilrettelegging av sykkeltraséer, fokus på  
Ankerfjella og Østkroken

• Ny skytebane i Gravdalen

• Ny kunstgressbane på Aremark Stadion
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3Samferdsel, transport og  
infrastruktur

transportmuligheter gjennom å bygge ut gang- og 
sykkelforbindelser i så utstrakt grad som mulig. 
Dette vil innebære å koble boligområdet på Flateby 
med gang- og sykkelveien langs Fv 21. Dette kan 
gjøres via undergang ved fossen/elven som løper ned 
til Hølen, og dette bør sees i sammenheng med en 
eventuell tursti langs en lengre del av elva. Det er i 
kommunedelplan for Fosby sentrum lagt opp til nye 
boligområder på østsiden av Bankbygget, og dette 
området kan med fordel knyttes opp mot Fosbyåsen. 

I forbindelse med dette er det ønskelig å søke å for-
binde de bebyggelsesmessige tyngdepunktene i Fosby 
med linjer som unngår den tungt trafikkerte Fv21. 

Kollektivtrafikk
Kollektivtilbudet i kommunen er dårlig fordi kom-
munen har et begrenset passasjergrunnlag og spredt 
bebyggelse. I fylkesplanen er Fosby definert som 
områdesenter. Der er det derfinert et kollektivtilbud 
med minst 30. min frekvens. I løpet av planperioden 
fram mot år 2050 heter det at frekvensen bør økes 
til 15 min. For lokalsenter skal det være minst være 
timesavganger. I løpet av planperioden fram mot år 
2050 heter det at frekvensen bør økes til 30 min. 
I praksis er man svært langt unna et slikt tilbud i 
Aremark.

Det ligger imidlertid et potensiale i kollektivtransport 
tilrettelagt for pendlere fra oppsamlingspunkter og 
videre til Halden. Kommunen bør søke å utvikle eget 
kollektivtilbud i samarbeid med de store arbeidsgiver-
ne i Halden, for eksempel Nexans og Norske skog. 

Som suplement kan kommunen også utvikle appli-
kasjon for samkjøring, eller videreutvikle Skjer-I til å 
inkludere en slik funksjon.

Gjennom medvirkning fra ungdom i Marker og 
Aremark er det kommet frem at ungdommen savner 
et bedre kollektivtilbud for å komme seg til Mysen, 
Halden og Nedre Glommaområdet. Reisetid har stor 
betydning for ungdommens evne til å gjennomføre 
videregående skole. 

I fylkesplanens Del 4 (retnings-
linjer for energi- og arealbruk), 
kapittel 5 er Fosby (Sentrums-

området i Aremark) definert som «Områdesenter» 
under Askim og Mysen. Dette virker uforståelig, all 
den tid dette åpenbart skulle ha vært Halden. Det 
må antagelig også bero på en glipp at Strømsfoss ikke 
er lagt inn som «Lokalsenter». Dette bør rettes ved 
revisjon av fylkesplanen.

Samferdsel
Oppgraderingen og utbyggingen av E18 represen-
terer den største og viktigste infrastrukturelle end-
ringen i regionen. Den utgjør et stort potensiale for 
å redusere avstand til Osloregionen, og griper derfor 
inn i spørsmål knyttet til næringsutvikling og befolk-
ningsgrunnlag. Samtidig representerer E18 betydelige 
utfordringer med tanke på adkomst til sentra, tung- 
transport og sikre kryssinger for fotgjengere i tett- 
stedene. 

Fylkesvei 21 har i dag dårlig standard, tatt i betrakt-
ning at den brukes flittig til tungtransport, og at 
den går igjennom tettbefolkede områder og sentra. 
Fylkesveien er i dag den viktigste koblingen mellom 
E6 og E18. Det er et sterkt ønske om oppgrade-
ring og sikring av Fv 21, spesielt i Fosby, da dagens 
situasjon gir svært vanskelige forutsetninger for en 
god sentrumsutvikling i Aremark. Statens Vegvesen 
er motvillige til å sette ned farten gjennom Fosby, 
og dette oppleves som svært vanskelig. For å få ned 
hastigheten, bedre trafikksikkerheten og forskjønne 
sentrum ønsker kommunen å gjennomføre miljø- 
prioritert gjennomkjøring (MPG-prosjekt) i  
samarbeid med Østfold Fylkeskommune/Statens 
Vegvesen.

Videre skal det arbeides for å heve veistandard på 
Fylkesvei 863, da dette vil styrke turisme og nærings-
utvikling i Aremark Øst.

Gang- og sykkel
Deler av Fosby har gode gang- og sykkelforbindelser 
i dag, mens andre deler av tettstedet står helt uten. 
Kommunen vil bidra til å gi barn og unge gode 
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Skulle man klare å opprette et kommunalt/privat kol-
lektivtilbud i samarbeid med store arbeidsgivere vil 
det være naturlig a se på mulighetene for å også koble 
dette opp mot videregående skole. 

Kommunen er inkludert i Flexx-ordningen til  
Østfold Kollektivtrafikk, men tilbudet er noe under-
kommunisert. Kommunen skal bidra til å synliggjøre 
dette tilbudet.

Vann og Avløp
Det gjennomføres en stor oppgradering av kommu-
nens behandlingsanlegg for vann. Dette er en betyde-
lig og nødvendig investering for å sikre høy kvalitet 
på drikkevann i Aremark. For videre utbygging av 
VA-nett vil en tett bebyggelse bidra til lavere kostna-
der både på investering og drift. Kommunen har også 
planer for utbygging av trykkavløpssystem som gjør 
at flere fritidsboligfelt og boliger kan knytte seg til 
det kommunale avløpssystemet. Dette vil være en  
betydelig miljøinvestering for kommunen. 

Internett
Utbygging av fibernett er i gang og er snart sluttført. 
Dette gir en god dekning i hele kommunen.

God intenettkapasitet- og dekning er avgjørende for 
både innbyggere og bedrifter. Det at det finnes vil 
ikke nødvendigvis ha en enorm betydning for et steds 
tiltrekningskraft, men hvis den ikke finnes er den et 
absolutt hinder for etablering.

Distriktssenteret (kompetansesenter for distrikts-
utvikling) kartla allerede i 2010, i samarbeid med 
Nexia, effekter av tilgang på høykapasitetsnett i 
distriktskommuner. Rapporten pekte på at tilgang på 
høyhastighetsnett har stor betydning for:

• Næringsliv/sysselsetting

• Bosetting/livskvalitet

• Effektivitet og kvalitet i offentlig sektor

Rapporten pekte på følgende suksessfaktorer for ut-
bygging av høykapasitetsnett i distriktskommuner:

• Høy bevissthet og forankring hos sentrale beslut-
ningstakere i kommunen og lokalt næringsliv med 
hensyn til gevinstpotensialet ved bruk av IKT og 
høykapasitets bredbåndsnett

• Lokalt prosjekteierskap og lokal prosjektledelse 
med god innsikt i relevante forhold for det aktuelle 
lokalsamfunnet

• Tydelige mål for fiberutbyggingen og en plan for 
gevinstrealisering som følges opp

Digitalisering
Aremark har et mål om å få mest mulig av sin virk-
somhet over på digitale plattformer. Dette er mulig 
fordi kommunen er liten og oversiktlig, og nyttig 
fordi små kommuner må være svært effektive for å 
klare å levere de tjenester de er pålagt. Digitalisering 
av kommunen har et stort effektiviseringspotensiale. 
Samtidig har digitalisering potensiale til å forbedre de 
kommunale tjenestene og gi en bedre kommunika-
sjonsflyt. Her har Aremark mye å hente.

Kommunikasjon med innbyggere blir enklere, poli-
tiske prosesser blir mer transparente og tilgjengelige. 
Dette kan igjen gi økt tillitt til kommunen, og bidra 
til engasjement hos befolkningen. 

Aremark ønsker å gjennomføre sin digitaliserings- 
prosess etter retningslinjer og anbefalinger fra KS, 
som har dette som et satsningsområde. I henhold til 
KS sin digitaliseringsstrategi 2013-2016 er det  
spesielt tre kommunale sektorer som er satsnings- 
områder:

• Helse og velferd 

• Oppvekst og utdanning 

• Plan, bygg og geodata

Strøm
Regional vindkraftplan skal ligge til grunn for fylkes-
kommunal planlegging og vurdering av konsesjonssa-
ker, og gir signal til NVE om hvordan den regionale 
vindkraftpolitikken i Østfold er utformet, og hvor 
aktuelle områder er. 

Fylkeskommunen anbefaler ikke kommunene å legge 
inn de områdene som fremkommer på det regionale 
kartet. Det er ikke lenger krav til regulering av anlegg 
for elektrisk energi. Det betyr at slike prosjekter 
normalt kun avklares gjennom konsesjonsbehandling 
etter energiloven. Det er derfor ikke uvanlig at konse-
sjon gis først, og at kommunene legger inn områder 
etterpå.
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Vedtak i fylkestinget 25.10.2012, PS 82/2012 
Regional plan for vindkraft i Østfold:
Regional plan for vindkraft i Østfold har som hoved-
mål å finne mulig egnede områder for utbygging av 
vindkraftanlegg der konfliktene i forhold til andre 
viktige samfunnshensyn synes akseptable. Planen er 
et godt verktøy for kommunens arbeid med mulige 
vindkraftplaner og vil være retningsgivende for  
vurdering av arealer tilpasset til dette formål.

Prosjektet som er ferdig konsekvensutredet etter  
program fra NVE og konsesjonssøkt før oktober 
2012, omfattes ikke av planen.

Regional plan for vindkraft i Østfold bygger på  
hovedstrategien om at vindkraftanlegg ikke skal  
lokaliseres innenfor følgende hovedkategorier land-
skap/ soner i fylket: I det sammenhengende, bre-
de skogbeltet av høyereliggende utmarksområder, 
benevnt «Fjella-landskapet» øst i fylket, som strekker 
seg fra Kornsjø i sør til Rødenes i nord. Dette skog-
beltet inkluderer: Ankerfjella, Vestfjella i Aremark 
og Marker, Degernesfjella, Rakkestadfjella, Trøm-
borgfjella og Rødenesfjellet. Dette er fylkets relative 
«villmarksnatur» hvor det skal vernes mot store/ 
arealkrevende tekniske inngrep.

Et av områdene som anses som mulig egnede for 
vindkraftanlegg i Østfold:

Område 5A og 5B: Bikjula – Kollerødfjellet (Are-
mark). Det tas imidlertid forbehold om nærmere 
dokumentasjon av andre interesser og motsetninger i 
eventuelle KU-prosesser.

Området er to-delt pga. gammelskog i et snaut 2 km 
belte sør for Trollhøgda. Området ligger ca. 3,5 km øst for 
Haldenvassdraget, og strekker seg i et belte nær riks- 
grensa. Området ligger relativt nær sjøen Stora Lee i 
Sverige, og det må samarbeides med svenske myndig-
heter om endelig avgrensning. På kartet er det lagt inn en 
stiplet trase for mulig internvei mellom områdene. 

LNF-område i kommuneplanen.

Areal/størrelse på anlegg: Til sammen 5,57 km². Stort 
vindkraftanlegg: ca. 20 turbiner. 

Konklusjon i høringsutkastet: Svært gode vindforhold. 
Meget lang trase til Brekke trafo. Lite friluftsinteresser. 
Nær vassdraget Stora Lee i Sverige. Det etableres  
kontakt med svenske mundigheter (kommunalt og  
regionalt) tidlig i høringsperioden.

En annen side av vindkraftdiskusjonen er imidlertid 
småskala produksjon tilknyttet gårdsbruk og boliger. 

Småskala strømproduksjon vil bidra til å redusere 
belastningen på strømnettet for øvrig, og på den  
måten frigjøre kapasitet til f.eks. industri. Samtidig 
tar Aremark ansvar for nasjonale og internasjonale 
målsetninger ved å ta grep lokalt. Småskala vindkraft 
er ønsket, og kommunen vil utarbeide retnings- 
linjer for dette i bestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel.
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Oppsummering kapittel 3
Mål 1
Unge og eldre uten førerkort skal kunne 
komme seg til aktiviteter og sosiale  
arenaer uten å bli kjørt

Slik gjør vi det:
• fortsette å bygge ut gang- og sykkelveier

• etablere nye forbindelser mellom Flatebyåsen 
og Fosbyåsen

• jobbe for et bedre kollektivtilbud

• legge opp til kompakt bebyggelsesstruktur i 
sentrum

• lokalisere kommunale tjenestetilbud i sentrum

Mål 2
Mangel på infrastruktur skal ikke være et 
hinder for innflytting og næringsetablering

Slik gjør vi det:
• forbedre høykapasitets internett- og telefon-
dekning

• tilrettelegge for småskala vindkraft og vurdere 
vindkraft i Kollerødfjella

• samlokalisere funskjoner med høy besøks- 
frekvens

• støtte selvgrodde miljøer
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4Oppvekst, levekår og folkehelse
Kommunen har utarbeidet folke-
helseoversikt for 2016 som iden-
tifiserer de største utfordringene 
og forlag til tiltak. De viktigste 
temaene fra denne oversikten 
er inkludert i drøftingen i dette 

kapittelet. Dokumentet er vedlagt i sin helhet, og er 
også lagt ut på kommunens nettside.

Folkehelseprofilen (2016) for Aremark peker på at 
kommunen til sammenlikning med landsgjennom-
snittet har en overrepresentasjon av uføretrygdede, 
psykiske lidelser og symptomer med tilhørende lege-
middelbruk, samt muskel og skjelettplager. 

Folkehelseinstituttet peker på viktigheten av sosiale 
møteplasser og mellommenneskelig interaksjon for 
god folkehelse. Det er grunn til å tro at dette kan ha 
spesielt stor effekt på psykisk helse og hjerte- og kar-
sykdommer. For forebygging av psykiske lidelser med 
tilhørende legemiddelbruk vil det legges opp til et 
inkluderende samfunn med lav terskel for deltakelse. 
Mulighet for deltagelse på arenaer som gir mestrings-
følelse, oppleves meningsfylte og gir verdighet anses 
som et viktig tiltak i den sammenheng. Slike arenaer 
vil være sysselsettingstiltak, ildsjelengasjement og 
samfunnsbygging. 

Kan eldresenteret og «aktiv på dagtid» - brukere kobles 
og gi synergieffekter? Kan seniorer bidra som «reserve- 
nettverk» for familier som ikke har besteforeldre- 
generasjonen tilgjengelig?

Utviklingen av uformelle sosiale arenaer har en  
sentral plass i denne kommuneplanen. Østfold Helse-
profil 2011-2012 (Østfoldhelsa) peker på at Aremark 
har dårlig tilgjengelighet (lange avstander, dårlig 
offentlig kommunikasjon) til butikker og underhold-
nings- og kulturtilbud. Det er nærliggende å tenke at 
slike funksjoner har potensiale som uformelle, sosiale 
arenaer. 

I Aremark har man et spredt bebyggelsesmønster, 
som gjør hjemmehjelps- og tjenestetilbud krevende. 
Det vil være avgjørende for Aremark å komme frem 
til strategier og tiltak som i størst mulig grad bidrar 
til god folkehelse – og at den aldrende befolkningen 

er selvhjulpen lengst mulig. Dette kan innebære å 
utvikle bokonsepter som har delte felles- 
arealer for å stimulere til interaksjon og sosial om-
gang. Videre vil grupper av eldre ha nytte av å ha 
gangavstand til handel og sentrumsfunksjoner, da 
dette bidrar til at man kommer seg ut selv uten 
bilsertifikat. Disse bokonseptene skal ikke være 
sykehjemsplasser, men boliger med godt utformede 
fellesarealer og mulighet for et enklere dagligliv. 

Sosial ulikhet i helse
Bekjempelse av sosial ulikhet innen helse vil være et 
viktig mål for kommunen. Alt peker på at folkehelse 
følger sosiale faktorer. Sosial ulikhet reproduserer 
seg selv.Det er et mål for kommunen å «bryte møn-
steret» for de dette gjelder. Gjennom å være liten og 
oversiktlig har kommunen mulighet til å rette tiltak 
direkte mot målgruppa. 

Ved å for eksempel slå sammen helsesøster og barnevern 
til ett tilbud kan man muligens komme frem til mer 
kreative, skreddersydde opplegg for den enkelte uten at 
det faller inn under barnevernet.

Et utvidet skole- og fritidstilbud i forlengelse av 
skoledagen kan være tiltak som bidrar til at flere kan 
delta, og at barn kan delta i samme aktiviteter på en 
nøytral arena. Dette sikrer interaksjon og deltagelse 
for alle grupper i større grad enn om man for  
eksempel må invitere med hjem etter skoletid eller er 
avhengig av å bli kjørt til og fra aktiviteter.

Biblioteket kan være en viktig arena og møteplass for 
alle aldersgrupper fordi den utgjør en gratis, nøytral 
arena.

Det vil være et mål for kommunen å senke terskelen 
for deltagelse på alle arenaer, for eksempel idretts-
klubber. Dette kan gjøres ved å ha løsninger for salg 
av brukt idrettsutstyr, utlån av utstyr og etablere 
lavterskeltilbud. 

Mellommenneskelig interaksjon og et inkluderende 
samfunn er en rød tråd i kommuneplanen, både av 
hensyn til folkehelse, næringsutvikling, et rikt kultur-
liv og bærekraft. 
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Folkehelsebarometer for din kommune
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. I figuren og i tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik 
alders- og kjønnssammensetning sammenlignet med landet. For å se på utvikling over tid, se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no. Her finnes også statistikk uten 
alders- og kjønnsstandardisering. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/folkehelseprofiler

Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*)

B
ef

ol
k-

ni
ng

1 Befolkningsvekst -0,14 0,78 1,1 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 20,0 25,3 25,6 prosent

3 Valgdeltakelse 2015 71 55 60 prosent

Le
ve

kå
r

4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 85 77 83 prosent

5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 8,1 15 11 prosent

6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,2 2,6 2,7 -

7 Barn av enslige forsørgere 11 18 15 prosent

8 Arbeidsledige, 15-29 år (ny def.) - 4,1 2,7 prosent

9 Uføretrygdede, 18-44 år 4 3,8 2,6 prosent (a,k*)

M
ilj

ø

10 God drikkevannsforsyning 100 94 92 prosent

11 Forsyningsgrad, drikkevann 57 91 89 prosent

12 Skader, behandlet i sykehus 13,3 13,7 12,8 per 1000 (a,k*)

13 Ensomhet, Ungdata - 18 18 prosent (a,k*)

14 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata - 68 70 prosent (a,k*)

15 Medlem i fritidsorganisasjon, Ungdata - 61 63 prosent (a,k*)

Sk
ol

e

16 Trives på skolen, 10. klasse 81 87 85 prosent (k*)

17 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 45 29 25 prosent (k*)

18 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 49 31 26 prosent (k*)

19 Frafall i videregående skole 21 28 24 prosent (k*)

Le
ve

va
ne

r 20 Fysisk inaktive, Ungdata - 15 13 prosent (a,k*)

21 Overvekt inkl. fedme, 17 år 26 24 21 prosent (k*)

22 Alkohol, har vært beruset, Ungdata - 13 14 prosent (a,k*)

23 Røyking, kvinner 11 13 10 prosent (a*)

H
el

se
 o

g 
sy

kd
om

24 Forventet levealder, menn 78,4 77,5 78,2 år

25 Forventet levealder, kvinner 81,5 82,2 82,8 år

26 Utdanningsforskjell i forventet levealder - 4,9 4,8 år

27 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år 171 163 142 per 1000 (a,k*)

28 Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 160 157 130 per 1000 (a,k*)

29 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 318 285 262 per 1000 (a,k*)

30 Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus 13,9 17,6 17,3 per 1000 (a,k*)

31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 33 39 35 per 1000 (a,k*)

32 Lungekreft, nye tilfeller 51 59 55 per 100 000 (a,k*)

33 Antibiotika, legemiddelbrukere 219 259 229 per 1000 (a,k*)

34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 94,0 95,2 94,7 prosent

Folkehelsebarometer for Aremark

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  
1. 2014. 2. 2014, i prosent av befolkningen. 3. Avgitte stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2014, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utd.). 5. 2013, barn 
som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2013, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som 
befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2012-2014, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 8. 2014, ledige per januar mnd. (ny def.) i prosent av befolkningen. Def. 
avviker fra SSBs. 9. 2012-2014, mottakere av varig uførepensjon. 10. 2014, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli (der minst 12 prøver er analysert) og stabil 
drikkevannsleveranse. Omfatter rapportpliktige vannverk. 11. 2014, befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 12. 2012-2014. 13. 2012-
2014, u.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 14. 2012-2014, u.skole, svært eller litt fornøyd. 15. 2012-2014, u.skole, medlem ved undersøkelsestidspunkt. 16.
Skoleåret 2009/10-2014/15. 17/18. Skoleåret 2012/13-2014/15. 19. 2012-2014, omfatter elever bosatt i kommunen. 20. 2012-2014, u.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) 
mindre enn én gang i uken. 21. 2011-2014, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 22. 2012-2014, u.skole, 
drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 23. 2010-2014, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 24/25. 2000-2014, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 26. 1999-2013, vurdert etter forskjellen i forventet 
levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 27. 2012-2014, brukere av fastlege og legevakt. 
28. 2012-2014, 0-74 år, legemidler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler. 29. 2012-2014, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), 
brukere av fastlege og legevakt. 30. 2012-2014. 31. 2012-2014, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 32. 2004-2013. 33. 2012-2014, 0-74 år. 
34. 2010-2014. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, Primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt (KUHR-databasen som eies av Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, 
Reseptregisteret og Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA. For mer informasjon, se khs.fhi.no

En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke 
nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter. For å få en mer helhetlig oversikt over 
utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/folkehelseprofiler og se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no.

4   Folkehelseprofil for 0118 Aremark, 2016. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2015: 1406160
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Oppsummering kapittel 4
Mål 1
senke terskelen for deltakelse i samfunnet

Slik gjør vi det:
• fortsette å bygge ut gang- og sykkelveier

• jobbe for et bedre kollektivtilbud

• legge opp til kompakt bebyggelsesstruktur i 
sentrum

• lokalisere kommunale tjenestetilbud i sentrum

• syselsette arbeidsledige og uføre i aktivisering 
av eldre

Mål 2
utjevne sosiale forskjeller i helse

Slik gjør vi det:
• tilby aktiviteter i forlengelse av skoledagen

• bruke nøytrale arenar, som for eksempel  
bibliotek

• skreddersy tiltak for den enkelte

Mål 3
lage boliger som bidrar til bedre helse og 
mulighet for å bo hjemme lengre for eldre

Slik gjør vi det:
• oppmuntre til bokollektiv i arealplanlegging og 
reguleringsplaner

• kommunen foretar strategiske oppkjøp av 
tomter

• kommunen engasjerer seg i prosjekt- og  
eiendomsutvikling og undersøker samarbeid 
med Husbanken

Mål 4
Tilrettelegge for sport og fritidsaktiviteter

Slik gjør vi det:
• Helårs trimløype

• Utvide og ferdigstille lysløypesløye rundt skole-
området

• BMX-bane og motorsportbane legges inn i 
arealdelen

• Tilrettelegging av sykkeltraséer, fokus på  
Ankerfjella og Østkroken

• Ny skytebane i Gravdalen

• Ny kunstgressbane på Aremark Stadion
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5Bærekraftig utvikling
Bærekraftbegrepet er satt sammen 
av tre elementer; økonomisk, 
økologisk og sosial bærekraft. Alle 
tre er relevante for bærekraftdis-
kusjonen i Aremark.

Sosial bærekraft vil være Aremarks største utfordring. 
Synkende folketall sammen med en aldrende befolk-
ning er lite bærekraftig, fordi man ikke har nok andel 
av den yngre befolkning til å ta vare på de eldre. 
Dette henger igjen i stor grad sammen med økono-
misk bærekraft, da kommunens økonomi i stor grad 
er avhengig av skatteinntekter. Økologisk bærekraft 
henger i stor grad sammen med arealbruk, transport-
behov og infrastruktur.

Kommunen har et høyt energiforbruk til transport 
per innbygger, og dette henger primært sammen med 
bosettingsmønster og høy andel pendlere. 

Boligbyggingen i Aremark har tradisjonelt bestått 
av eneboliger med en lav arealutnyttelse. Dette har 
sammenheng med et ønske om å være attraktiv som 
bostedskommune, og at tilgang på store tomter 
ansees som et konkurransefortrinn for å tiltrekke seg 
innbyggere. 

Det er imidlertid betimelig å stille spørsmål ved den-
ne strategien, da man opplever nedgang i befolknin-
gen samtidig som man har et overskudd av byggekla-
re tomter tilgjengelig. Denne kommuneplanen legger 
opp til å endre strategi, og å satse på utviklingen av et 
levende bygdesenter som hovedstrategi for å være at-
traktiv for tilflyttere. Et levende bygdesenter krever et 
høyt aktivitetsnivå i senteret, og dette krever igjen en 
kompakt bebyggelsesstruktur. En kompakt bebyggel-
sesstruktur er også en bærekraftig bebyggelsesstruk-
tur, da den legger opp til mindre transportbehov og 
mindre utbygging av infrastruktur.

Kommunen vil utfordre seg selv på å redusere ande-
len individuell bilisme. Samtidig skal man være klar 
over at gitt kommunens bebyggelsesstruktur er po-
tensialet for reduksjon begrenset. Den transportøko-
nomiske modellen for arealbruk som ligger til grunn 
for Fylkesplanen vil ha mindre effekt i Aremark enn 
i tettere bygde områder, da aremarkingene i stor grad 
må belage seg på arbeidspendling uansett. 

Man må i Aremark komme frem til alternative til-
nærminger for å oppnå et mer bærekraftig samfunn, 
og dette bør innebære:

• Senterutvikling på Fosby og Strømsfoss

• Tilknytning til VA-infrastruktur for ny bolig- og 
fritidsboligbebyggelse

• Bedre kollektivtilbud til pendledestinasjonene

• Utvikle eksisterende områder for fritidsboliger 
videre

• Jordvernet skal stå sterkt i kommunens areal- 
politikk, med unntak av Fosbyområdet/sentrum

• Miljøvennlig forvaltning av kommunens bygnings-
masse

Potensialet for kollektivtransport til de store  
arbeidsgiverne i regionen skal vurderes. 

Naturmangfoldet skal ivaretas gjennom å bygge kon-
sentrert og gjennom å sikre de mest verdifulle natur-
områdene, hovedsakelig gjennom kommuneplanens 
arealdel.

Bærekraftig bebyggelse
Det er økende bevissthet rundt forbruksmønster 
blant unge. Flere søker seg til alternative livsstiler og 
alternative forbruksmønstre som har mindre økolo-
gisk fotavtrykk. Dette har resultert i et økende antall 
bokonsepter som legger vekt på bærekraftig bolig-
bygging, i kombinasjon med høy grad av selvberging 
gjennom småskala matproduksjon. Det er grunn til 
å tro at Aremark kan markere seg i dette markedet, 
gjennom å ligge i «riktig» avstand til Oslo, ha tilgang 
på areal og rimelige tomter. 
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Oppsummering kapittel 5

Mål 1
Balanse i befolkningssammensetning

Slik gjør vi det:
• boattraktivitet gjennom å være en levende 
bygd

• næringstattraktivitet

Mål 2
Utvikle alternativer til individuell transport

Slik gjør vi det:
• større andel boliger i sentrale områder (Fosby 
og Strømsfoss) og gode gang og sykkelveier

• tilby aktiviteter i forlengelsen av skoledagen

• digitale løsninger for samkjøring og kollektiv-
transport

Mål 3
Miljøvennlig boliger

Slik gjør vi det:
• tilrettelegge for slik bebyggelse gjennom areal- 
planleggingen. Slik bebyggelse bør ligge i  
Fosby-området for å støtte opp om sentrums- 
utviklingen. 

• eventuelle pilotprosjekter i kommunal regi

• tilrettelegge for småskala vindkraft gjennom 
bestemmelser
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6Arealstrategi
Følgende mål fra samfunnsdelen 
vil være styrende for areal- 
strategien:

• Å legge opp til en boligsam-
mensetning og bebyggelsesstruk-

tur som tilrettelegger for et godt liv for en aldrende 
befolkning

• Å legge til rette for et levende lokalsamfunn med 
nyskapingsevne, verdiskaping, kulturelt mangfold, 
frivillig innsats og like muligheter for alle.

• Å legge til rette for utvikling av et godt lokalsenter, 
attraktive sentralt beliggende boliger med tilgjengeli-
ge fellesarealer og møteplasser, og god dialog   
med næringsvirksomheter, utbyggere og innbyggere.

• Å stimulere til sosial interaksjon mellom innbyg-
gere, næringsliv, offentligheten og besøkende ved å 
tilrettelegge for nærhet mellom funksjoner og tilbud.

• Kommunen vil ta en aktiv rolle for å utvikle mer 
varierte boligtyper enn man kan tilby i dag.

• Hovedstrategi er tettstedsutvikling, men fortsatt 
åpent for områder definert for spredt boligbygging.

• Bebyggelse med henvendelse mot vassdrag; liberalt 
i avgrensede områder, under klare forutsetninger, og 
mindre liberalt for øvrig.

• Områder med god kapasitet mht VA og tilgang til 
gang- og sykkelveinett prioriteres som byggeområder.

Motor for sentrumsutvikling
Det kan være hensiktsmessig å velge seg ett prosjekt 
å konsentrere seg om, for å styre bygdesenterutvik-
lingen i ønsket retning. Det er naturlig at dette er et 
prosjekt det er bred oppslutning om, som man kan 
kanalisere innsatsen mot, og som kan fungere som 
katalysator for andre prosjekter. I Aremarks tilfelle 
kan dette være å få opparbeidet et torg på plassen  
foran bankbygget, der skolen sto. Det bør også  
arbeides for et pilotprosjekt med klyngetun.

Bebyggelsesstruktur
Ideelt sett skulle Fosby sentrum hatt én kjerne, slik 
at funksjonene i best mulig grad kunne underbygge 
hverandre. Det er ikke tilfelle, og det er heller ikke 
ønskelig å forsøke å flytte butikk, bensinstasjon og 
funksjonene i bankbygget til Furulund-området da 
dette blir en for krevende operasjon. Det er derfor 
ønskelig å søke å forbinde de to kjernene med lin-
jer som unngår den tungt trafikkerte Fv21. Det er i 
kommunedelplan for Fosby sentrum lagt opp til nye 
boligområder på østsiden av bankbygget, og dette 
området kan med fordel knyttes opp mot Fossbyåsen.

Motor for sentrumsutvikling
Det	kan	være	hensiktsmessig	å	velge	seg	ett	prosjekt	å	konsentrere	seg	
om,	for	å	styre	bygdesenterutviklinga	i	ønsket	retning.	Det	er	naturlig	at	
dette	er	et	prosjekt	det	er	bred	oppslutning	om,	som	man	kan	kanalisere	
innsatsen	mot,	og	som	kan	fungere	som	katalysator	for	andre	prosjekter.	I	
Aremarks	tilfelle	bør	dette	være	å	få	opparbeidet	et	torg	på	plassen	foran	
bank-bygget,	der	skolen	sto.

Bebyggelsesstruktur
Ideelt	sett	skulle	Fosby	sentrum	hatt	én	kjerne,	slik	at	funksjonene	i	best	
mulig	grad	kunne	underbygge	hverandre.	Det	er	ikke	tilfelle,	og	det	er	hel-
ler	ikke	ønskelig	å	forsøke	å	flytte	butikk,	bensinstasjon	og	funksjonene	i	
bankbygget	til	Furulund-området	da	dette	blir	en	for	krevende	operasjon.	
Det	er	derfor	ønskelig	å	søke	å	forbinde	de	to	kjernene	med	linjer	som	un-
ngår	den	tungt	trafikkerte	Fv21.	Det	er	i	kommunedelplan	for	Fosby	sen-
trum	lagt	opp	til	nye	boligområder	på	østsiden	av	bankbygget,	og	dette	
området	kan	med	fordel	knyttes	opp	mot	Fossbyåsen.

SKOLE, BIBLIOTEK, IDRETT, SERVERING, BOLIG

BUTIKK, BANK, POLITI, RÅDHUS, FREMTIDIG BOLIG
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Kommunen ønsker å satse videre på Strømsfoss som 
turistdestinasjon, med fokus på steds- og historisk 
tilpasset arkitektur av høy kvalitet. 

Fritidsbebyggelse
Tettheten av fritidsbygninger er høyere enn boliger, 
og Aremark er slik sett å anse som en turist- 
kommune. Sommermånedene holder liv i lokal- 
butikkene.

Kommunen er en populær fritidsboligkommune, og 
opplever pågang på dette området. Fritidsbolig- 
markedet representerer et stort økonomisk potensiale 
for kommunen så vel som lokale utviklere, entre-
prenører og handelsstand. Det bidrar også til økt 
aktivitet i kommunesenteret på Fosby og på turisme-
knutepunktet på Strømsfoss. I tillegg bidrar fritids-
boligbefolkningen med positiv omdømmebygging 
og fungerer som ambassadører for Aremark i sine 
hjemkommuner. 

Aremark ønsker seg mer fritidsboligbebyggelse, og 
det er ønskelig at denne i størst mulig grad er med 
på å aktivisere Fosby og Strømsfoss. Tilknytning til 
vassdraget ansees som avgjørende for at fritidsbolig-
bebyggelsen skal være attraktiv nok til å tiltrekke seg 
de utviklerne og kjøperne som er kvalitetsbevisste. 

Aremark kommune ønsker å utvikle eksisterende 
fritidsboligfelt videre. Grunnleggende sett mener  
Aremark kommune det er hensiktsmessig å være 
liberal på utbygging i de områdene som allerede er 
“tatt hull på”, og å være mer restriktiv i områder som 
er mindre berørt. Basert på dette prinsippet ønsker 
Aremark kommune å føre en liberal strandsone- og 
utbyggingspolitikk i allerede berørte områder, og 
sikre urørte naturområder mot ny utbygging.

Fosby
Aremark kommune ønsker å satse på Fosby som 
kommunesenter. Dette er imidlertid ikke helt upro-
blematisk, gitt Aremarks struktur. Bygdesenteret 
Fosby kan sies å ha to kjerner, dette er også beskrevet 
i kommunedelplan for Fosby sentrum. En strategi for 
å imøtekomme denne strukturen er å styrke forbin-
delseslinjene.

Fosby skal i regionalt perspektiv ha status som 
områdesenter. Dette innebærer også en avsetting av 
langsiktig grense i kommuneplanens arealdel. 

Det er mer interessant for Aremarksamfunnet å  
drøfte arealstrategi som ledd i utviklingen av  
lokalsamfunnet, snarere enn et ledd i utviklingen 
av Østfold som helhet. Det er imidlertid ikke noe 
motsetningsforhold mellom disse perspektivene: De 
strategier som denne kommuneplanen skisserer for 
å opprettholde og styrke Aremark som kommune 
dreier seg i hovedsak om å utvikle bygdesenteret på 
Fosby, og å videreutvikle boligtilbudet i dette områ-
det. Dette sammenfaller med Fylkesplanens ønske 
om en mer tilbakeholden arealbruk, om enn med en 
annen argumentasjon.

Aremark ønsker å satse på bygging av klyngetun på 
Fosby og Strømsfoss. Klyngetun er flere boliger som 
er organisert rundt et felles uterom. Denne bolig- 
typen kan egne seg godt for småbarnsfamilier som 
ønsker å bo landlig, men samtidig ha et fellesskap 
med naboene, og kort vei til funksjoner i sentrum.

Strømsfoss
Stømsfoss har nettopp fått en ny områderegulering, 
som har til formål å tilrettelegge ytterligere for rekrea-
sjon og turistnæring, ved å utnytte de attraksjoner 
som allerede er på stedet, og utvikle disse videre. 
Strømsfoss er en viktig historisk del av Aremark, og 
ansees som viktig for historieformidlingen av Hal-
denkanalen. Av historiske bygninger som drives som 
turistattraksjoner i dag kan man nevne:

• Fossen med Mølla (kunstutstillinger og demon-
strasjonsdrift av den gamle mølla), Kraftstasjonen og 
Møllerens hus (husfild/brukskunst og kafé) 

• Tangen med friluftsområde, slusevokterbolig, fri-
luftsscene/-teater 

• Kanalen med sluse, landhandleri/forretning og 
turistanlegg/hotell 
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Fjella

Aspern

Stora Lee

Fosby; bygdesentrum

Strømsfoss; turistsentrum

Aremarksjøen; hytteområde
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Kontakt:
Aremark kommune 
Rådhuset, 1798 Aremark 
Tlf. 69 19 96 00 
post@aremark.kommune.no
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