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Innledning 
En planstrategi er en vurdering av behovet for å revidere kommunens planer. Målet er å klargjøre 

hvilke planer kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i 

kommunen.  

Kommunen må vedta en planstrategi senest ett år etter at er nytt kommunestyre er konstituert i 

henhold til plan- og bygningsloven. Til grunn for arbeide skal det legges nasjonale forventninger, 

regionale planer i tillegg til kommunens egne vurderinger og bakgrunnsmateriale.  

Det er først og fremst behovet for å revidere kommuneplanens arealdel og samfunnsdel som skal 

vurderes. Men i tillegg er planstrategien et godt verktøy for å vurdere hele planverket kommunen 

har.  

Lovgrunnlaget 
Planstrategien er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1, som setter krav til at planstrategien skal 

vedtas av kommunestyret senest ett år etter konstituering. I loven er det forutsatt at planstrategien 

skal omfatte en drøfting av strategiske valg i forhold til samfunnsutvikling, som også omfatter 

arealbruken, miljøutfordringer, de ulike sektorenes virksomhet og en vurdering av planbehovet i 

valgperioden.  

Kommunestyret skal ta stilling til om det er behov for revisjon av hele eller deler av gjeldende 

kommuneplan, og om det er behov for nye planer i valgperioden. En planstrategi er ikke en plan i seg 

selv, men en prioritering av planbehovet for kommunen.  

Medvirkning 
Kommunen skal i arbeidet med planstrategien innhente synspunkter fra nabokommuner og statlige 

og regionale organer. Dette blir gjort på ordinær måte ved å legge forslaget til planstrategi ut til 

offentlig ettersyn og høring i 30 dager.  

Det legges ikke opp til medvirkning fra innbyggerne utover den ordinære høringen. Årsaken til dette, 

er at det kan være vanskelig for innbyggerne å skille mellom en planstrategi og en kommunal plan. 

Medvirkningen fra innbyggerne tas i planprosessene, med møter og informasjon tilpasset den plan 

som utarbeides.  

Prosess 
Skiptvet kommune har i forrige valgperiode gjennomført et utviklingsprosjekt for kommunens 

tjenester som ble kalt Skiptvet 2020. Driften av kommunens tjenester ble gjennomgått, og det ble 

arbeidet med strategiske valg. Prosjektet resulterte i virksomhetsplaner for alle virksomhetene i 

kommunen. Dette arbeidet er også viktig i forhold til kommunens planstrategi.  

Kommunens ledergruppe har også diskutert behovet for planer og strategier for å kunne tilby 

kommunens innbyggere så bra tjenester som de økonomiske rammene gir.  

I tillegg blir planstrategien sendt ut til nabokommuner, samt regionale og statelige organer for 

kommentarer og innspill.  

Kommunens plansystem 
Kommunens plansystem er bygget opp i fire nivåer: 
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 Kommuneplan 

 Kommunedelplan 

 Reguleringsplan 

 Tema- og sektorplaner 

Det er utarbeidet nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved konglig 

resolusjon 12. juni 2015. Nasjonale forventinger er retningsgivende for kommunens planlegging.  

I tillegg skal regionale og fylkesvise planer legges til grunn for den kommunale planleggingen.  

Eksisterende planer 

Kommuneplanen 
Kommuneplans arealdel ble vedtatt i 2010, og da etter gammel plan- og bygningslov. Selve 

arealdisponeringen fungerer godt, og det er kun behov for mindre justeringer av denne. Tekstdelen 

med bestemmelser er det et stort behov for å revidere, spesielt med tanke på å oppdatere denne til 

gjeldende plan- og bygningslov. Det er vedtatt kommunedelplan for sentrum i forrige 

kommunestyreperiode, og arealet som omfattes av denne tas ut av ny kommuneplan arealdel.  

Samfunnsdelen av kommuneplanen gikk ut i 2005, og det er et stort behov for å lage en ny. Med 

prosjektet Skiptvet 2020 og påfølgende virksomhetsplaner, er det lagt et godt grunnlag for å 

utarbeide samfunnsdelen. Arbeidet med samfunnsdelen vil også være et verktøy for flere viktige 

strategiske valg for Skiptvet. Arbeidet vil også medføre at politisk nivå får et verktøy til å arbeide med 

de ulike strategiske valg. Prosessen er vel så viktig som det å få utarbeidet en ferdig plan.  

Kommunedelplaner og andre planer 
Skiptvet kommune har en rekke planer vedtatt etter plan- og bygningsloven: 

 Kommunedel plan Sentrumsplan for Meieribyen. Denne er relativt ny og fungerer godt. Det 

er ikke behov for rullering i denne kommunestyreperioden. 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet. Det er behov for å evaluere hvordan denne fungerer i 

forhold til handlingsplan. Denne bør rulleres i kommunestyreperioden.  

Det er en rekke reguleringsplaner i Skiptvet kommune. En del av disse er så gamle at det er behov for 

å oppgradere spesielt bestemmelser til dagens lovverk.  

Nye planer 

Boligområder 
Det er et stort behov for å regulere nye boligfelt i Skiptvet. Nesten alle tomter i regulerte boligfelt er 

utbygd. I Sentrumsplanen er det avsatt nok areal til framtidig boligbygging. Det første området som 

skal reguleres er felt B2 og B3 i Sentrumsplanen, Holstadåsen Øst. Totalt areal er ca 40 daa. 

Planlegging av dette arealet vil skje som en detaljreguleringsplan.  

Det er i Sentrumsplanen avsatt et stort areal til framtidig boligområde ved Åmot, Larsåsen og 

Ringstad, B1 i Sentrumsplanen.  I denne kommunestyreperioden er det aktuelt å lage en 
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områdereguleringsplan for deler av dette området, med tanke på å starte med tilrettelegging av 

infrastruktur og bygging om 3-5 år.  

Det er også avsatt mindre areal til framtidig boligområder flere steder i Meieribyen. Disse er i privat 

eie. Det kan være aktuelt for Skiptvet kommune å kjøpe enkelte av disse områdene med tanke på å 

utvikle dem selv. Ved neste rullering av sentrumsplanen bør det også vurderes om noen av disse 

områdene bør omdisponeres til andre formål, og at andre områder avsettes til boligområder.  Flere 

av områdene har vært avsatt til boligområder i svært mange år uten at de er utviklet videre. For å 

møte behovet for nye boliger i Meieribyen, er det viktig at det ikke bare avsettes areal, men også at 

arealet blir regulert og bygget også.  

Erfaringer med gjeldende planer og plansamarbeid 

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov. Det er behov for å 

rullere denne planen, spesielt med tanke på bestemmelsene og få oppdatert disse til dagens plan- og 

bygningslov. Hovedtrekkene i gjeldene plan fungerer godt, og vil bli videreført i ny plan. I 

sammenheng med rullering av planen er det også grunn til å se på om det er nødvendig med mindre 

endringer i arealdisponeringen. I forrrige kommunestyreperiode ble det utarbeidet en 

kommunedelplan for sentrumsområdet. Dette medfører at området som omfattes av denne, ikke blir 

med i området som omfattes av rulleringen av kommuneplanens arealdel.  

Kommuneplanens samfunnsdel 
Skiptvet kommune har ingen gjeldende samfunnsdel. Det i forrige kommunestyreperiode 

gjennomført et prosjekt for kommunens virksomheter, Skiptvet 2020, hvor det ble arbeidt med 

langsiktige strategier for kommunens virksomheter. Det er i etterkant utarbeidet virksomhetsplaner . 

Dette er et godt grunnlag for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.  

Kommunedelplan for sentrum 
Kommunedelplan for sentrum ble vedtatt i  2015. Formålet var blant annet å få like regler for bygging 

i boligfeltene rundt sentrum. Denne fungerer godt. Det kan være grunn til å se om det er grunn til å 

gjøre en mindre endring i forhold til utnyttelsesgrad for leiligheter og rekkehus på nye boligfelt. Det 

er satt en utnyttelsesgrad på 30 % BYA, som er rett for eneboligtomter. Men i etterkant kan det være 

grunn til å vurdere å øke denne til 40 % BYA for tomter reguelert til leiligheter eller rekkehus. I 

slutten av kommunestyreperioden har Sentrumsplanen fungert  i fire år. Det er naturlig at det de 

brukererfaringer det er med planen da innarbeides i en rullering av planen.  

 Kommunedelplan for Klima og Energi 
Planen ble utarbeidet som et samarbeid mellom alle kommuner i Indre Østfold. For Skiptvet 

kommune, viser alle undersøkelser at CO2-utslippene er lave, og at bidraget kommunen kan gjøre er 

å effektivisere energibruken i kommunale bygg. Dette er også god økonomi for kommunen, og blir 

gjort uavhengig av kommunedelplanen. Behovet for å rullere denne er liten, og annet arbeid bør 

prioriteres framfor kommunedelplan for klima og energi.  
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Plan for folkehelse  

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Skiptvet kommune  - Idrett og friluftsliv 2011-2022  

Planen ble vedtatt i 2010, og har fungert i noen år. Denne blir referert i arealplaner og i andre 

relevante sammenhenger. Selv om planen med handlingsprogram er viktig, er kanskje prosessen med 

kommunedelplan for fysisk aktivitet viktigere. En god prosess setter fokus. Folkehelse er et viktig 

tema for Skiptvet kommune, kanskje spesielt fordi kommunen har store utfordringer på dette feltet. 

Det vises til kapittel om demografi og helse. Planen bør rulleres i løpet av kommunestyreperioden, og 

sees i sammenheng med de strategiske mål som blir satt for folkehelse i kommuneplanens 

samfunnsdel.  

Interkommunalt plansamarbeid 
Erfaringsgrunnlaget for interkommunalt planamarbeid er relativt tynt i Indre Østfold. Klima- og 

enerigiplanen ble laget som et samarbeid mellom kommunene i Indre Østfold, men vedtatt av hver 

enkelt kommune. Skiptvet kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeidsprosjekt, som i 

etterkant kan medføre felles planarbeidet, som f eks vannforsyning i Indre Østfold.  

Utviklingstrekk i samfunnet 

Demografi 
I dag bor ca halvparten av befolkningen i Skiptvet kommune innenfor planområdet.  Andelen av 

befolkningen som bor i Meieribyen vil stige relativt sett, fordi Skiptvet kommune har en strategi på at 

boligbygging skal skje sentrumsnært. Det er likevel lov å dele i fra og bygge to boliger ute i kretsene i 

kommuneplanens arealdel.  Totalt bor det 3714 personer i Skiptvet kommune. Fram mot 2040 er det 

forventet at befolkningen skal øke med ca 1000 personer. I gjennomsnitt bor det 2,3 personer i hver 

boenhet i Skiptvet, noe som skulle tilsi at det bygges i overkant av 400 boenheter i løpet av de neste 

26 år.  

I kommuneplanens arealdel er det avsatt sentrumsnært areal som skal dekke dette behovet.   

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 

0-5 264 273 286 293 299 301 

6-15 491 487 487 203 521 529 

16-19 204 206 213 206 212 218 

20-66 2267 2378 2464 2570 2619 2651 

67-69 135 123 140 130 169 172 

70-79 220 330 390 398 424 469 

80-89 130 110 138 213 249 259 

90- 28 31 27 25 37 57 

SUM 3739 3938 4143 4339 4532 4655 

Befolkningsprognose fordelt på alder og total befolkning 
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Folkehelse 
Folkehelse er særdeles viktig i all planlegging. Folkehelsen har nær sammenheng med flere andre 

parametere som utdannelse, arbeidsevne, antall som lever av trygd osv.  I 2011 ble det levert en 

rapport fra Østfoldhelse, Skiptvet helse- og miljøundersøkelse 2011 Strategiske indikatorer- sosiale 

og demografiske forskjeller.   

Utdannelse 
I undersøkelsen er det skilt mellom fire nivå av utdannelse: 

- Grunnskole 

- Videregående skole 

- Universitetsutdannelse lav 

- Universitetsutdannelse høy 

Undersøkelsen viser at det er sammenheng mellom lengden på utdannelse og ulike parametere for 

helse. De store trekk viser at det største skillet for helsetilstand går i mellom de som bare har 

grunnskole kontra de som har fullført videregående skole eller har høyere utdannelse.  I Skiptvet 

kommune er det 37.7 % av befolkningen som bare har grunnskole. Det er 45,8 % som har 

videregående skole, og 16,5 % av befolkningen som er høyskoleutdannet eller har universitetsgrad. 

Andelen av befolkningen som ikke har gjennomført videregående skole er lavere enn gjennomsnittet 

i Østfold fylke.  

Spesielt interessant fra helseundersøkelsen fra 2011 er parameterne opplevd helse og arbeidsevne i 

forhold til utdannelsesnivå. Disse parameterne viser at de som bare har gjennomført grunnskole 

opplever helsetilstanden til å være signifikant dårligere og antall som har god arbeidsevne er 

signifikant lavere enn de som har gjennomført videregående eller høyere utdanning.  

Tallene viser at kommunen har en utfordring med at få gjennomfører et utdannelsesløp, og at dette 

igjen medfører at en større del av befolkningen havner utenfor arbeidslivet.  

Skiptvet kommune er med prosjektet stedsutvikling som ledes av Telemarksforskning.  

Bruk av medisiner for livsstilssykdommer 
Kommunebarometeret viser at Skiptvet kommune har en høy andel av befolkningen som bruker 

medisin for det som kan kalles livsstilssykdommer. Målt i forhold til resten av landet, havner Skiptvet 

kommune på 333. plass i forhold til andelen som bruker diabetesmedisin og 334. plass i forhold til 

antall som bruker medisin mot hjerte/karsykdommer.  Det er nærliggende å anta at det er en 

sammenheng mellom tallene for bruk av medisiner, antall personer utenfor ordinært arbeidsliv og 

utdannelsesnivå.  

Å endre tallene for bruk av medisin er et langsiktig arbeid.  Diagnosene diabetes 2 og 

hjerte/karsykdommer er ikke kurerbare, men medisiner kan dempe symptomer og gjøre at pasienter 

fungerer godt i hverdagen. Dette medfører at skal det skje endringer, vil dette måtte gjøres ved 

forebygging og hindre at diagnosene oppstår. Fordi diagnosene er livsvarig, vil også eventuelle 

endringer i tallene først vises om flere år.  

Boligstruktur 
Som for de fleste landkommuner, er det eneboliger som er den dominerende boligtypen, og gjerne 

med store tomter.  
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Det er en tendens til fortetting i Meieribyen, som delevis er styrt av arealplaner, men også av hva 

boligmarkedet etterspør. Etterspørselen etter mindre boenheter og leiligheter har økt i de mest 

sentrumsnære områdene, og det har blitt bygget flere leilighetskompleks i forrige 

kommunestyreperiode. Spesielt gjelder dette godt voksne som har bodd ute i grendene, som enten 

ved generasjonsskifte på gårdene eller ved annen motivasjon ønsker en sentrumsnær mindre, og 

lettstelt, boenhet.  

Men det er også en økende etterspørsel etter eneboliger i Skiptvet, slik at det er nødvendig å kunne 

tilby flere typer boliger. Etterspørselen etter eenboligtomter er ikke bare ute i grendene, men også i 

sentrumsnære områder.  

Næringsliv og sysselsetting 
Skiptvet kommune har et forholdsvis beskjedent privat næringsliv. Det er en del entreprenører, noe 

industri samt detaljhandel som utgjør hoveddelen av næringslivet. Det er en betydelig 

arbeidspendling til nabokommuner og Oslo  i Skiptvet kommune. Kommunen er den største 

arbeidsgiveren, som i de fleste kommuner i Norge.  

Transport og infrastruktur  
Fv 115 går gjennom Skiptvet kommune, og danner veiforbindelsen mellom E18 i nord og E6 i sør. 

Planarbeide som er gjennomført i forrige kommunestyreperiode 
1. Kommunedelplan for sentrum 

2. Folkehelseplan 

3. Trafikksikkerhetsplan 

4. Vamnes massedeponi 

5. Skallerud massedeponi (Ikke vedtatt) 

6. ROS-analyse 
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Vurdering av planbehov 
 

Navn Type År Merknad 2016 2017 2018 2019 

Kommuneplan – arealdel 
(inkl. temakart) 

Kommuneplan 2008 Rulleres R R   

Kommuneplan – 
samfunnsdel 

Kommuneplan 2005 Ny N N   

Sentrumsplan – arealdel  Kommunedelplan 2015 2015-2019 v v v R 

Klima- og Energiplan IØ Interkommunalplan 2011 2011-2020     

Beredskapsplan med ROS Kommunedelplan 2013 2013- v v v  

Plan for Fysisk aktivitet Kommunedelplan 2011 2011-2022     

Boligplan (analyse) Temaplan  Ny     

Trafikksikkerhetsplan Temaplan 2013 2013-2019 v v v v 

Folkehelseplan Temaplan  ?     

Plan for Oppvekst sektorplan       

Plan for Omsorg sektorplan       

Viltforvaltningsplan Temaplan       

Detaljplan for Holstadåsen 
Øst (boliger) 

Reguleringsplan  Ny N N   

Detaljplan for Brekke 
(boliger) 

Reguleringsplan 1997 Ny      

Detaljplan for gang-
/sykkelvei mot Askim 

Reguleringsplan  Ny     

Geodataplan Temaplan        

Boligplan Temaplan  Ny     
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Planregister 

 

 

planid navn plantype lov forslagsstiller merknad

19900001 sentrumsplan rp pbl1985 kommune erstattet av 20050001

19970001 kirken rp pbl1985 fellesrådet erstattet av 20100001

19970002 brekke rp pbl1985 ? opphevet jfr. KDP sentrumsplan

19980001 vollgård rp pbl1985 kommune gjeldende, innenfor KDP

19990001 fjellshagen rp pbl1985 kommune gjeldende

20010001 kirkengen rp pbl1985 privat gjeldende

20020001 skytebane rp pbl1985 privat gjeldende

20030001 brekkeåsen rp pbl1985 kommune bare kart, bestemmelser jfr. KDP sentrumsplan

20030002 idrettsåsen rp pbl1985 kommune bare kart, bestemmelser jfr. KDP sentrumsplan

20030003 trailbane rp pbl1985 kommune gjeldende

20050001 sentrumsplan rp pbl1985 kommune opphevet jfr. KDP sentrumsplan

20050002 glennetangen rp pbl1985 privat gjeldende

20050003 karlsrudengen rp pbl1985 privat med mindre justeringer frisiktareal med formål

20050004 bebyggelsesplan SB13 (rema) bp pbl1985 privat endret 20050001, som er opphevet av 20140001

20060001 finlandskogen rp pbl1985 kommune bare kart, bestemmelser jfr. KDP sentrumsplan. Inkl. endringer

20080001 kommuneplanen kpa pbl1985 kommune rulleres i 2016 - 2017

20080002 mørk bergsjø rp pbl1985 privat avvist plan

20090001 øst karlsrudkrysset rp pbl1985 NAV Statsbygg

20100001 skiptvet kirke rp pbl2008 fellesrådet endres med nytt areal GU5 og ekstra bestemmelser

20130001 Europris (og Kiwi) rp pbl2008 privat erstatter deler av 20060001 og 20050001

20140001 sentrumsplan kdp pbl2008 kommune gjeldende, opphever andre planer helhetlig / delvis

20140002 kallerud deponi rp pbl2008 kommune trekket - vedtak?

20150001 vamnes deponi rp pbl2008 privat gjeldende

20150002 fv115 rp pbl2008 vegvesen gjeldende

20150003 Skogskloster rp pbl2008 privat ny, pågår

20160001 holstadåsen øst rp pbl2008 kommune ny, oppstart 23.8 med planprogram

20160002 mørk bergsjø rp pbl2008 privat ny, pågår

20160003 kommuneplanen kpa pbl2008 kommune ny, start i høst 2016

20160004 Brekke boligfelt rp pbl2008 kommune ny, ventes på avklaring
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