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Kommuneplan for Halden - samfunnsdelen 2016 - 2050
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:

Formannskapet fattet i sitt møte 7. juni følgende vedtak: Forslaget til kommuneplan for Halden
samfunnsdelen 2018 – 2050 legges ut til offentlig høring. Høringsfrist settes til 15. august 2018.
Høringsfristen ble senere forlenget til 31. august. Det kom inn høringsinnspill fra 18
organisasjoner og personer, men ingen innsigelser.
Styringsgruppa har behandlet de innkomne innspill og foreslått noen mindre justeringer av
teksten i plandokumentet. Ingen av de foreslåtte justeringer anses å medføre så vesentlige
endringer av planen at ny høring er nødvendig. Styringsgruppa foreslår at Planforslaget kan
sluttbehandles av Formannskapet og vedtas av Kommunestyret.
Sammenfatning av innspillene og styringsgruppas behandling oversendes sammen med justert
utkast til Kommuneplanens Samfunnsdel.
Øivind Holt
Leder av styringsgruppa for Kommuneplanens Samfunnsdel.
Formannskapet behandlet 25.10.2018 styringsgruppas forslag til samfunnsplan 2018 – 2050 og fattet slikt
vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.10.2018
Behandling:
Roar Lund (H) fremmet forslag til vedtak:
Styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel forslag til kommuneplan for Halden Samfunnsdelen 2018-2050 vedtas med følgende endringer:
 Begrepet «dyrkbar mark» endres til «dyrket mark».
 Kongefaret skole endres til Kongeveien skole.
Øivind Holt (MDG) fremmet alternativt forslag til første strekpunkt i forslaget fra Lund:
Begrepet «dyrkbar mark» erstattes med «dyrka mark og høybonitets skog».
Det ble votert først over forslaget fra Holt, deretter over forslaget fra Lund.
Ved votering over forslaget fra Holt fikk dette 6 stemmer (AP, MDG, SP) og falt.
Ved votering over forslaget fra Lund ble dette enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel forslag til kommuneplan for Halden Samfunnsdelen 2018-2050 (Arkivref. 2015/2009-66) vedtas med følgende endringer:
 Begrepet «dyrkbar mark» endres til «dyrket mark».
 Kongefaret skole endres til Kongeveien skole.

Rådmannens innstilling:
Formannskapets vedtak:

Styringsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel forslag til kommuneplan for Halden Samfunnsdelen 2018-2050 (Arkivref. 2015/2009-66) vedtas med følgende endringer:
 Begrepet «dyrkbar mark» endres til «dyrket mark».
 Kongefaret skole endres til Kongeveien skole.
Saksutredning:
Bakgrunn

Formannskapet behandlet 7.6.2018 forslaget til kommuneplanens samfunnsdel og fattet slikt
vedtak:
Behandling:
Anne-Kari Holm, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel endres på følgende punkter:
MOU 11 Siste setning endres som følger:
Vern av dyrket mark blir sentral og skal i planperioden i størst mulig grad skjermes for
nedbygging.
MOU 13 «Skal» byttes ut mot «bør»

«Det skal også vurderes om det skal innføres boplikt i Sponvika» - strykes
MOU 14 endres til:
Haldens utstrekning og geografi gjør at det er behov for spredt bygging slik at grender og
nabolag kan opprettholdes som i dag. Kommuneplanens arealdel skal gi bestemmelser for
slik utvikling.
MOU 18
Nye områder på begge sider av E6 fra Sponvikaveien og nordover skal vurderes inn i
planen.
Forslaget til kommuneplan for Halden samfunnsdelen 2018 – 2050 legges ut til offentlig høring.
Høringsfrist settes til 15. august 2018.
Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag til MOU 18:
Nye områder ved E6 fra Sponvikaveien vurderes i planen.
Arve Sigmundstad, Ap, fremmet følgende forslag til MOU 13:
- Det gjøres en analyse av hvorvidt det bør innføres boplikt i Sponvika, dette for å sikre en gitt
andel fastboende og ivareta områdets egenart.
Votering:
Det ble votert separat over endringene foreslått fra A-K.Holm, med unntak av MOU 13 og MOU
18. Disse ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslagene for MOU 18 ved at forslaget fra Holt ble satt opp mot
forslaget fra A-K.Holm. Forslaget fra Øivind Holt vedr MOU 18 fikk 5 stemmer (MDG, AP, PP)
og falt.
Det ble deretter votert over forslagene for MOU 13 ved at forslaget fra Sigmundstad ble satt opp
mot forslaget fra A-K.Holm. Forslaget fra Sigmundstad vedr MOU 13 fikk 5 stemmer (AP,
MDG, PP) og falt.
Arve Sigmundstad (AP) hadde en dissens som følger vedtaket som protokolltilførsel.
Vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel endres på følgende punkter:
MOU 11 Siste setning endres som følger:
Vern av dyrket mark blir sentral og skal i planperioden i størst mulig grad skjermes for
nedbygging. MOU 13 «Skal» byttes ut mot «bør»
«Det skal også vurderes om det skal innføres boplikt i Sponvika» - strykes
MOU 14 endres til:
Haldens utstrekning og geografi gjør at det er behov for spredt bygging slik at grender og
nabolag kan opprettholdes som i dag. Kommuneplanens arealdel skal gi bestemmelser for
slik utvikling.
MOU 18
Nye områder på begge sider av E6 fra Sponvikaveien og nordover skal vurderes inn i
planen.
Forslaget til kommuneplan for Halden samfunnsdelen 2018 – 2050 legges ut til offentlig høring.
Høringsfrist settes til 15. august 2018.

Arve Sigmundstad (AP) hadde flg dissens som følger vedtaket som protokolltilførsel:
Under dialog og medvirkningsmøtet i Sponvika kom det tydelige tilbakemeldinger fra innbyggere
i Sponvika at man ønsket å få vurdert mulighetene for å innføre boplikt i Sponvika.
Arbeiderpartiet og MDG har ikke konkludert vedrørende boplikt eller ikke i Sponvika, men all
den tid dette var et sentralt innspill fra innbyggerne i Sponvika – mener vi at planen som nå
legges ut på høring bør reflektere dette sentrale innspillet. For Arbeiderpartiet og MDG handler
dette om å ta innbyggermedvirkning på alvor.
På bakgrunn av dette ber vi om at utkastet til samfunnsplan reflekterer dette på følgende måte:
Det gjøres en analyse av hvorvidt det bør innføres boplikt i Sponvika, dette for å sikre en gitt
andel fastboende og ivareta områdets egenart.
Forslaget til samfunnsplan har lagt ute til høring i 6 uker og det har kommet inn 18
høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er gjennomgått av styringsgruppa og vedlagt plan har tatt
inn i seg de endringer som styringsgruppa har foreslått inn i planen etter høringsrunden.
Mandatet til styringsgruppa har vært:
Oppnevnt styringsgruppe for planprogrammet styrer arbeidet med utarbeidelse av planforslaget.
Arbeidet med prinsippavklaringer som er gjennomgått av styringsgruppen igangsettes snarest evt. avklares med
formannskapet før de iverksettes. Styringsgruppa orienterer formannskapet om fremdrift i arbeidet fortløpende.
Styringsgruppa skal:
 Legge strategiske føringer og anbefale retninger i arbeidet med samfunnsdelen i henhold til
planprogrammet.
 Legge frem forslag til kommuneplanens samfunnsdel for formannskapet.
 Lede og delta i medvirkningsprosessene rundt utarbeidelse og høring av planforslaget.
Styringsgruppas arbeid er ferdig ved fremleggelse av Planutvalgets (formannskapets) planforslag til behandling i
kommunestyret.

Styringsgruppa har i møte 10.10.2018 flg. oversendelseskommentar til formannskapet:
Formannskapet fattet i sitt møte 7. juni følgende vedtak: Forslaget til kommuneplan for Halden
samfunnsdelen 2018 – 2050 legges ut til offentlig høring. Høringsfrist settes til 15. august 2018.
Høringsfristen ble senere forlenget til 31. august. Det kom inn høringsinnspill fra 18
organisasjoner og personer, men ingen innsigelser.
Styringsgruppa har behandlet de innkomne innspill og foreslått noen mindre justeringer av
teksten i plandokumentet. Ingen av de foreslåtte justeringer anses å medføre så vesentlige
endringer av planen at ny høring er nødvendig. Styringsgruppa foreslår at Planforslaget kan
sluttbehandles av Formannskapet og vedtas av Kommunestyret.
Sammenfatning av innspillene og styringsgruppas behandling oversendes sammen med justert
utkast til Kommuneplanens Samfunnsdel.
Øivind Holt
Leder av styringsgruppa for Kommuneplanens Samfunnsdel.

Rådmannen har vært sekretær for arbeidet og legger frem styringsgruppas forslag til
Kommuneplan for Halden - samfunnsdel 2018 – 2050 for formannskapet. Styringsgruppen er
etter dette oppløst i henhold til mandatet.
Dokumentet er elektronisk godkjent av:
<Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ePhorte – eller slett denne linja>

