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Kommunestyrets behandling 01.02.2021: 
 
Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag: 
 

1. “Blågrønn plan tas inn i planstrategien i perioden. Planen skal gi en oversikt over 
kommunens vannveier, grøntstrukturer og friarealer og anbefale tiltak for 
bevaring og utvikling av disse som sammenhengende strukturer. 

 Planen skal bidra til bærekraftige, helhetlige og framtidsretta løsninger for 
vannveier og grøntarealer i både friluftsområder og bebyggelsesarealer. Tiltak 
som bør ses på er åpne bekkeløp, regnbed, grønne tak og terrengprofilering og 
andre tiltak som kan gi bedre kapasitet på kommunens fellesledninger, mindre 
overvann og grønne helsefremmende omgivelser for kommunens innbyggere.  

Planen skal være førende for rullering av kommuneplanen og inneholde 
anbefalinger om blågrønn faktor i fremtidige reguleringsplaner. Rådmannen bes 
se planen i sammenheng med planlagt Naturmangfoldsplan og plan for Idrett og 
friluftsliv.” 

2. Oppstart av plan for ladeinfrastruktur fremskyndes til 2021. 

3. Reguleringsarbeidet for ny omkjøringsvei ASKO-Solerunden fryses 

Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannen bes til neste kommunestyret komme med en vurdering av administrative 
konsekvenser av MDGs forslag. 
 
Votering: 
Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag til pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag til pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag til pkt 3 fikk 4 stemmer (MDG) og falt. 
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Kommunestyrets vedtak 01.02.2021: 
Kommunal planstrategi 2020-2023, datert 15.1.2021, vedtas. 
Oppstart av plan for ladeinfrastruktur fremskyndes til 2021. 
Rådmannen bes til neste kommunestyret komme med en vurdering av administrative 
konsekvenser av MDGs forslag. 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Vestby, 4.februar 2021 
 
 
 
Elin Tokerød 
Formannskapssekretær  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
Kommunal planstrategi 2020-2023, datert 15.1.2021, vedtas. 
 
 

 
Vedlegg: 
Merknad Viken fylkeskommune 
Merknad Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Merknad Mattilsynet 
Merknad NVE 
Merknad Fiskeridirektoratet 
Merknad Direktoratet for mineralforvaltning 
Merknad Moss kommune 
Kommunal Planstrategi 2020-2023 Rådmannens forslag 15 01 2021 
Merknad Oslofjordens friluftsråd 
Merknad Statens vegvesen 
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SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn  
Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
gjennomføre for å få en ønsket utvikling.  
 
Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning. Den er ikke en plan, men en arena for å 
drøfte utviklingstrekk og planbehov. Planleggingen skal være behovsstyrt og tilpasses 
kommunens situasjon og utfordringer. Den må ikke gjøres mer omfattende enn 
nødvendig.  
 
Planprosesser er ressurskrevende. Det er derfor viktig å være bevist på hvilke 
prosesser som startes opp. For de planprosessene som skal gjennomføres, må det 
settes av nok ressurser.  
 
Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og regionale føringer. Vi skal innhente 
synspunkter fra nabokommuner og statlige og regionale organer.  
 
Vurdering  
Bakgrunn for foreslåtte planprosesser framgår av dokumentet «Kommunal planstrategi 
2020-2023». Hvordan rulleringen av kommuneplanen skal gjennomføres, er den 
viktigste avklaringen.  
 
Etter at formannskapet har behandlet forslaget, vil forslaget til planstrategi sendes 
statlige og regionale organer og nabokommuner. Forslaget vil også bli lagt ut på 
kommunens hjemmeside. Endelig sluttbehandling er planlagt til første 
kommunestyremøte etter nyttår.  
 
Alternativer  
Alle kommuner skal ha kommunal planstrategi. Innholdet i planstrategien kan 
selvfølgelig endres. Nye planer kan tilføres. Det er også mulig å stryke, endre tidspunkt 
eller innhold i foreslåtte planer. Rådmannen har ikke vurdert slike alternativer. Det er 
spesielt i kapitelet «Plan- og utredningsbehov» det kan gjøres endringer.  
 
Konklusjon  
Rådmannen anbefaler at kommunal planstrategi vedtas som foreslått. 
 
Formannskapets behandling 30.11.2020 
Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag:  
1. Blågrønn temaplan tas inn i planstrategien med oppstart i 2021. Planen skal gi en 

oversikt over kommunens vannveier og grøntstrukturer og inneholde en tiltaksplan 
for bevaring og utvikling av disse. Rådmannen bes se temaplanen i sammenheng 
med planlagt Naturmangfoldsplan og rullering av Friluftslivsplanen.  

2. Arbeidet med plan for ladeinfrastruktur fremskyndes til 2021.  

3. Reguleringsarbeidet for ny omkjøringsvei ASKO-Solerunden fryses inntil videre.  
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag 1 fikk 3 stemmer for (H, MDG, Sv) og 6 stemmer 
mot (Ap, US, BYGDL, Sp, Frp).  
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Repr. Louise Brunborg-Næss forslag 2 fikk 1 stemme for (MDG) og 8 stemmer mot (Ap, 
US, BYGDL, Sp, Frp, H, Sv).  
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag 3 fikk 1 stemme for (MDG) og 8 stemmer mot (Ap, 
US, BYGDL, Sp, Frp, H, Sv).  
 
Formannskapets vedtak 30.11.2020 
Kommunal planstrategi 2020-2023, datert 17.11.2020, vedtas. 
 

 
Videre saksgang 
Forslag til planstrategi ble sendt statlige og regionale organer og nabokommuner. Den 
ble også lagt ut på kommunens hjemmeside. Det kom inn slike merknader: 
 
Viken fylkeskommune – Har en gjennomgang av deres ansvarsområde som er 
regional planmyndighet, forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og 
prosessmyndighet etter vannforskriften. De savner en utdyping av hvordan FNs 
bærekraftsmål skal innarbeides i kommunens planer og strategier. Prinsipper for 
lokalisering av næringsvirksomhet bør omtales. Planstrategien bør koble 
utfordringsbildet tydeligere sammen med planbehovet. De savner en vurdering av 
planer som skal videreføres og eventuelt om noen kan slås sammen for å få et mer 
tverrsektorielt grep. Det er viktig å ta hensyn innbyggernes behov for å komme tidlig inn 
i medvirkningsprosesser. De anbefaler en rullering av kommunedelplan for 
kulturminner. Anbefaler slikt nytt plannavn: Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. De 
anbefaler at overskriften «Naturområder» endres til «Natur- og friluftsområder» og at 
avsnittet sier noe om betydningen av nærhet til friluftsområder. Savner en beskrivelse 
av temaplan vann. Se vedlegg. 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken – Har temavis gjennomgang innen 
samfunnssikkerhet og klimatilpassing, klimagassutslipp og samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, folkehelse, helse og omsorg, naturmangfold, vannforvaltning og 
avløp og landbruk. De kunne tenke seg at FNs bærekraftsmål ble mer innarbeidet i 
utformingen av planstrategien. Videre kunne de ønsker en nærmere kobling mellom 
utviklingstrekk og utfordringer og plan- og utredningsbehov. De ønsker at 
samfunnssikkerhet utdypes nærmere. Det bør vurderes om helhetlig ROS-analyse 
(risiko- og sårbarhetsanalyse) bør rulleres. De har en klar forventning til kommunen om 
å avgrense byggesonen, utvikle kompakte tettsteder og konsentrere utbygging rundt 
kollektivknutepunkt. De savner at det ikke står mer om psykisk helse. Ingen av 
vannforekomstene som berører Vestby kommune oppnår i dag miljømålet om god 
økologisk tilstand. Det er i den sammenheng utfordringer knyttet til landbruk og avløp. 
Se vedlegg. 
 
Mattilsynet – Anbefaler at kommunen har ett mer konkret fokus på trygt drikkevann, 
leveringssikkerhet og reservevannsforsyning. Har grundige kommentarer til temaplan 
for vann. Se vedlegg. 
 
NVE – Har en grundig gjennomgang innenfor deres ansvarsområde som omfatter flom-, 
erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg 
for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. Se vedlegg. 
 
Fiskeridirektoratet – Har grundige kommentarer innenfor fagfeltet sitt. Forutsetter at 
fiskeriinteresser og marint biologisk mangfold blir inkludert i planstrategien. Se vedlegg. 
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Kystverket – Har ingen vesentlige merknader til planstrategien. 
 
Bane NOR – Har ingen konkrete merknader til selve planstrategien. De vil uttale seg til 
de relevante planene når disse kommer på høring. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning – Har en gjennomgang av deres ansvarsområde 
som omfatter sikring av tilgangen til mineralressurser i framtiden og å hindre at viktige 
forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse. De anbefaler 
at det blir vurdert å utarbeide en temaplan for mineralressurser. Se vedlegg. 
 
Follo landbrukskontor – Har ingen merknader til planstrategien. 
 
Moss kommune – Peker på utfordringer angående støy nå store deler av kommende 
boligbygging skal skje i Vestby sentrum. Anbefaler at Vestby utarbeider en 
kystsoneplan. Se vedlegg. 
 
Etter høringsfristen har det også kommet inn to merknader som er vedlagt 
saksframlegget. Ingen av disse merknadene går på ønsker om å endre forslaget til 
planstrategi. 
Oslofjordens friluftsråd 
Statens vegvesen 
 
Vurdering 
Det er kommet inn mange grundige innspill fra statlige og regionale organer og 
nabokommuner til kommunal planstrategi. Mange av innspillene er svært relevante å 
gjennomgå når arbeidet med rullering av kommuneplan skal startes opp. De gir en 
grundig innføring i aktuelle ansvarsområder. 
 
Når det gjelder å bruke FNs bærekraftsmål i kommuneplan, vil dette være et nytt 
utgangspunkt for kommunen. Dette er derfor ikke konkretisert nærmere i planstrategien 
hvordan dette skal gjøres. Dette må vurderes nærmere når arbeidet med kommuneplan 
starter opp. 
 
Statsforvalteren har en klar forventning til kommunen om å avgrense byggesonen, 
utvikle kompakte tettsteder og konsentrere utbygging rundt kollektivknutepunkt. Ved 
siste rullering av kommuneplanen for Vestby var dette et viktig tema. Rådmannen 
forventer at dette videreføres ved rulleringen av kommuneplanen og at arbeidet med å 
utvikle Vestby sentrum fortsetter.  
 
Kommunens ROS-analyse er nå omtalt i planstrategien. Den ble rullert så sent som 
2.11.2020. Rådmannen ser derfor ikke noe behov for at denne bør rulleres flere ganger 
i denne kommunestyreperioden. 
 
Aktuelle statlige planretningslinjer er lagt inn med link til dokumentene.  
 
Når det gjelder fylkeskommunens forslag om å rullere kulturminneplanen mener 
rådmannen at det er viktigere for kulturminnevernet at dagens kulturminneplan følges 
opp gjennom de foreslått nye områdereguleringene for Son, Hølen og Hvitsten og 
gjennom rullering av kommuneplanen. Navnet på kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet foreslås endret til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 
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Direktoratet for mineralforvaltning anbefaler at det vurderes å utarbeide en temaplan for 
mineralressurser. Vestby pukkverk vil med dagens regulering levere pukk de neste 25 
årene. Rådmannen ser ikke behov for å prioritere en slik temaplan nå, men ved 
vurdering av eventuelle nye utbyggingsområder bør problemstillingen opp mot 
mineralressurser vurderes slik at slike ressurser ikke blir nedbygd. 
 
Moss kommune anbefaler at Vestby kommune utarbeider en kystsoneplan. Rådmannen 
mener det ikke er behov for å utarbeide en egen plan kystsonen. Ønskelige vurderinger 
i kystsonen blir medtatt ved rullering av kommuneplanen. 
 
I tillegg er det foretatt enkelte mindre justeringer i teksten.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn i innspillene vil rådmannen ikke endre konklusjonene om hvilke 
planprosesser som bør gjennomføres i denne kommuneplanperioden. Det foreslås 
likevel enkelte mindre justeringer i teksten i planstrategien. 
 
 


	Saksutskrift

