


Regionale planer



Fylkesplanen «Østfold mot 2050»

o Mål
– Verdiskapning, miljø/klima, folkehelse

o Strategier for bruk og vern:
– utarbeide marin fagrapport for bruk av sjøen (akvakultur og 

havbruk)

– Fiskeri skal øke matproduksjonen og sikre ressurser på 
bærekraftig og markedsrettet måte

– Arbeidet med utvikling av havner og fiskerihavner skal videreføres

– ØFK skal bidra til å redusere plast i havet

– Stanse videre nedbygging og privatisering i strandsonen ,…..legge 
til trette for at fylkets maritime næringer får mulighet til å utvikle 
seg på egnede områder

– Skape mer fysisk aktivitet, sikre tilgang til rekreasjonsområder



Fylkesplanen «Østfold mot 2050»
o Arealstrategi med retningslinjer

– Ivareta nasjonale og regionale verdier

– Forholdet til Regional plan for kystsonen for Østfold

– Allmennhetens rettigheter

– Varige næringer med basis i vann/ kystområder

– Næringer må vurderes i fht verdier og hensyn. 

– Maritime kulturminner.

Foto: Magnar Tveit



Regional kystsoneplan for Østfold

o Bærekraftig perspektiv. 

o 5 tema
– Miljø og naturmangfold 

– Landskap, kulturmiljø og kulturminner 

– Frilufts- og hytteliv 

– Næring 

– Infrastruktur 

o Handlingsprogram

o Retningslinjer

o Strategi for samarbeid



Regional plan
for vannforvaltning i vannregion
Glomma 2016-2021
o Planens virkninger

– Miljømålene i forvaltningsplanen skal legges til grunn for 
kommunal, regional og statlig planlegging og virksomhet i 
vannregionen. 

– Føringer til kommunene i vannregionen

– Samordne og styre arealbruken på tvers av kommune- og 
fylkesgrensene. 

– Del av grunnlaget for sektormyndighetenes saksbehandling.

o Virkeområde
– Hele Glommas nedbørsfelt, vassdrag som drenerer til Indre 

Oslofjord, og utenforliggende fjordområder i Ytre Oslofjord og langs 
Østfoldkysten. 



Hva er regionalt planforum?

o I Plan- og bygningsloven §5-3 

o Informasjon, drøftinger

o Avklaring planspørsmål og sektorinteresser 

o Samordning 

o Raskere avklaring 

o Samstemt praksis

o Ingen besluttende myndighet Foto: Anna Karin Hellström

o Ingen formell meklingsfunksjon



Hvem deltar?

o Fast i møtet:
– Fylkesmannen miljøvernavdelingen og 

landbruksavdelingen, statens vegvesen, 
fylkeskommunen v/planseksjonen og 
fylkeskonservator

o I særskilte saker:
– Bane NOR, Kystverket, Norges 

vassdrags og energidirektorat, 
Integrerings- og mangfolddirektoratet, 
Fiskeridirektoratet, Statskart, Statsbygg, 
Jernbanedirektoratet

Foto: Anna Karin Hellström



Hvordan?

o Invitasjon: Melde inn saker

o Underlagsmateriale

o 1-2 t pr sak – 4-5 saker i hvert møte hver 14. dag

o Skrives referat 

Vauer: Foto: Anne Karin Hellström



Hvilke type saker?

o Planstrategier
– Kommuneplans samfunnsdel

– Kommuneplanens arealdel

– Kommunedelplaner tematiske eller geografiske Foto: Magnar Tveit

– Områdereguleringsplaner / detaljreguleringsplaner

– Konsesjonssaker

o Hvilke saker er lite representert? 
– Regionale planer

– Tematiske kommunedelplaner som Næringsplaner, 
Folkehelseplaner

– Grenseoverskridende planer



Takk for meg!

Hvileberget. Foto: Anna Karin Hellström


