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Møteinnkalling 
 
 
 

 
Utvalg: Utvalg for tjenester og oppgaver 

Møtested: Vikerhavn, Rådhuset 

Dato: 02.09.2020 

Tidspunkt: 17.00  
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er 
ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til 
ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter 
nærmere melding. 
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Sakskartliste: 
 
Saksnr: Sakstittel Side 
PS 30/20 Muntlig orientering om status og fremdrift nytt skolebygg pr. 

24.08.20 
3 

PS 31/20 Gjennomgang av status organisasjonsendring innenfor 
"Friskliv Læring og Mestring" og "Helse og Omsorg" 

4 

PS 32/20 Årsregnskap og årsmelding 2019 6 
PS 33/20 Plan for opprydding i spredt avløp - Hvaler kommune 132 
PS 34/20 Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Hvaler 

kommune 
155 

PS 35/20 Endring i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner, Hvaler kommune, Østfold 

164 

PS 36/20 Høringsuttalelse - Regional planstrategi for Viken 2020-2024 166 
PS 37/20 Spørsmål og interpellasjoner 228 
PS 38/20 Meldinger og informasjon 228 
RS 5/20 Godkjent protokoll fra 030620 - UTO 229 
 
 
Kl 17.00: Workshop om parkeringsplanen 
  Administrasjonen tar med seg innspill fra workshopen i videre  

arbeid med planen. Egen politisk sak om parkeringsplanen vil  
komme senere. 

 
   
  

Øyvind Fjeldberg  
leder  
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Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Utvalg for tjenester og oppgaver 02.09.2020 30/20 
Barne- og ungdomsrådet 23.09.2020  

 
Muntlig orientering om status og fremdrift nytt skolebygg pr. 24.08.20 
 
 
Saksopplysninger 
 
Kommunalsjef for oppvekst orienterer muntlig om fremdrift og status rundt bygging av ny barneskole 
på Rød.  
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 
 
Hvaler kommune, 21.08.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

Saksnr 2019/124 - Ny skole i Hvaler 
kommune 2019 - Doknr 12 

Arkivkode 614 
Saksbehandler Tone Gunnersen 
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Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Utvalg for tjenester og oppgaver 02.09.2020 31/20 

 
Gjennomgang av status organisasjonsendring innenfor «Friskliv Læring 
og Mestring» og «Helse og Omsorg» 
 
 
Saksopplysninger 
 
Med utgangspunkt i pågående organisasjonsendringer ønsker rådmannen å gjøre rede for status 
innenfor tjenesteområdene Friskliv, læring og mestring og Helse og omsorg. 
 
Utvalget er tidligere orientert om hensikten med omorganiseringen og ønsket resultat av igangsatte 
organisasjonsendringer.  
For å sikre en bærekraftig tjenesteyting for fremtiden ønsker Hvaler kommune å rigge en organisasjon 
som i størst mulig grad evner å samarbeide på tvers av fagområder, og skape ett enda større 
helhetsfokus. Dette sett både i forhold til den enkelte innbygger som mottar tjenester, men også internt 
i organisasjonen, og eksternt ovenfor naturlige samarbeidspartnere. 
 
Med det som utgangspunkt og målsetning har rådmannen, ved kommunalsjefer for tjenesteområdene, 
etablert nye hensiktsmessige enhetsinndeling innenfor Helse og omsorg og det nye tjenesteområdet 
Friskliv, læring og mestring. 
 
Tjenesteområdene har nå følgende enhetsinndeling. 
Helse og omsorg: 
Dypedalsåsen bo- og behandlingssenter 
Helsetunet. 
Friskliv, læring og mestring: 
Enhet for tilrettelagte tjenester 
Enhet for barn, voksne og familier 
NAV 
Koordinerende enhet 
 
Kommunalsjefene for områdene vil sammen presentere arbeidet så langt og plan for det videre 
arbeidet. 
Hovedmålet er bedre samhandling på alle nivåer, slik at det blir helhet i tjenesteporteføljen og at vi har 
fokus på «hva er viktig for» innbyggerne.  
 
 
Vedlegg 
Presentasjon gis i møte og sendes ut i etterkant. 
 

Saksnr 2019/1966 - Friskliv og livsmestring 
- Doknr 7 

Arkivkode G10 
Saksbehandler Amund Bjørke 
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Rådmannens forslag til vedtak 
Gjennomgangen tas til orientering. 
 
Hvaler kommune, 19.08.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

5



 
 
 
 
  
 
 
Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Eldrerådet 01.09.2020 11/20 
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 01.09.2020 13/20 
Utvalg for plan- og byggesaker 02.09.2020 32/20 
Utvalg for tjenester og oppgaver 02.09.2020 32/20 
Administrasjonsutvalget 03.09.2020 30/20 
Formannskapet 03.09.2020 72/20 
Kommunestyret 17.09.2020  

 
Årsregnskap og årsmelding 2019 
 
 
Sammendrag 
 
Hvaler kommunes driftsregnskap for 2019 ble gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-
etter pliktige strykninger og årsoppgjørsdisposisjoner. Investeringsregnskapet ble også gjort opp med 
et resultat på kroner 0,-. 
 
Netto driftsresultat viste imidlertid et negativt resultat på ca. 19,2 millioner i 2019, noe som utgjør  
ca. -4,1 % av brutto driftsinntekter. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlagt følger årsregnskap, rådmannens årsmelding og revisors beretning for 2019. Regnskapet med 
noter gir detaljert oversikt over de regnskapstekniske forhold, mens årsmeldingen gir litt mer utfyllende 
kommentarer på avvik og hovedresultater for 2019. 
 
Hvaler kommunes årsregnskap for 2019 ble avlagt innen fristen 15. februar tidligere i år. 
Årsregnskapet består av balanse pr. 31.12.2019, driftsregnskap, investeringsregnskap, økonomiske 
oversikter for regnskapsåret og noter til regnskapet. 
 
Vedlagt følger også revisors beretning fra Østre Viken kommunerevisjon IKS, samt kontrollutvalgets 
uttalelse til Hvaler kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
Vedlegg 

- Regnskap 2019 
- Årsmelding 2019 
- Revisjonsberetning for Hvaler kommune 2019 
- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 
- Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen 

Saksnr 2020/2296 - årsregnskap 2019 - 
Doknr 1 

Arkivkode 210 
Saksbehandler Geir Kvisten 
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Hjemmelsgrunnlag 

- Kommunelovens §48 om årsregnskap og årsberetning 
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning med tilhørende noter 
- Kommunal regnskapsskikk og foreløpige regnskapsstandarder 

 
 
Vurdering 
 
Regnskapet viser negative nøkkeltall med et brutto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum 
driftsutgifter) på ca. -16,5 millioner kroner, og et netto driftsresultat (sum driftsinntekter-sum 
driftsutgifter-resultat finanstransaksjoner) på ca. 19,2 millioner kroner. Netto driftsresultat utgjør ca. -
4,1 prosent av sum driftsinntekter, og er langt under anbefalt nivå for en sunn kommuneøkonomi.  
 
Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet i kommuneregnskapet, og utgjør den delen som blir 
igjen etter at alle driftsutgiftene og renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat skal dekke eventuell 
avsetning til disposisjonsfond, og egenfinansiering av investeringer.  
 
Det vises forøvrig til det vedlagte regnskapet og årsmeldingen, for en mer detaljert presentasjon av 
regnskapets ulike deler, og kommentarer til de ulike avvikene ift budsjettet. 
 
I henhold til bestemmelsene i kommuneloven og kommunens reglementer for delegert myndighet, er 
det formannskapet som avlegger innstilling til kommunestyret i denne saken. Alle andre utvalg som 
behandler saken kan om ønskelig avgi uttalelse til formannskap/kommunestyret. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Regnskapet for 2019 vedtas. 
2. Årsmelding for 2019 vedtas til orientering. 
 
Hvaler kommune, 19.08.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
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1. RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

1.1 INNLEDNING 
Hvaler kommune skal i henhold til vårt nye verdisett være ÅPEN. Dette betyr at verdiene Åpenhet, 
Profesjonalitet, Engasjement og Nyskaping skal stå sentralt i utøvelsen av våre roller som myndighetsutøver, 
tjenesteleverandør og samfunnsutvikler.  
 
Hvaler kommune har lagt bak seg et tøft år hvor vi har opplevd økt press på flere av våre tjenester. Vi har 
gjennom året sett flere nye ressurskrevende brukere og vi opplever stadig oftere at det kommer eksterne 
pålegg om styrkede tjenester til ulike brukergrupper. Alt i alt leverer vi et regnskapsmessig resultat i balanse, 
men det er urovekkende at vi har et stort negativt brutto og netto driftsresultat. 
 
Selv om resultatene er fra 2019 blir denne rapporten skrevet i 2020. Den er nok noe preget av den situasjonen 
vi har havnet opp i ift Covid 19. 
 
 
 
Regnskapsresultater: 
Hvaler kommunes driftsregnskapet ble gjort opp i med et regnskapsmessig resultat på 0,- kroner, 
etter pliktige strykninger i regnskapsbestemmelsene. Overføring fra drift- til investeringsregnskapet 
er strøket med 945 981 kroner, samt avsetning til disposisjonsfondet med 5 303 482,66 kroner. 
Investeringsregnskapet ble også gjort opp med et resultat på kr. 0,-.  
 
For øvrig viser regnskapet negative nøkkeltall med et brutto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum 
driftsutgifter) på ca -16,5 millioner kroner og et netto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum driftsutgifter – 
resultat finanstransaksjoner) på ca -19,2 millioner kroner. Netto driftsresultat utgjør ca -4,1 prosent av sum 
driftsinntekter og er langt unna anbefalt nivå for sunn kommuneøkonomi (1,75 %). Netto driftsresultat er den 
del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter og avdrag er betalt. Mens selve 
driftsresultatet er netto driftsresultat korrigert for interne finanstransaksjoner, som bruk og avsetninger til 
fond, bruk eller dekning av tidligere års mer/mindreforbruk og ev overføring til investeringsregnskapet. 

Driftsresultatene for seksjonene fordeler seg på et mindreforbruk på ca 0,9 millioner kroner for seksjon 
Organisasjon- og stabsfunksjoner, et mindreforbruk på ca 1,4 millioner kroner for seksjon Oppvekst, et 
merforbruk på 17,2 millioner kroner for seksjon Helse og velferd, et merforbruk på ca 0,2 millioner kroner for 
seksjon Samfunnsutvikling.  

Hovedårsakene til resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak følgende forhold: 
  

 Merinntekt på skatt fra inntekt og formue på ca 3,3 millioner kroner 
 Merinntekt på rammetilskudd med 0,9 millioner kroner. 
 Mindreutgift på renteutgifter og avdrag med ca 1,9 millioner kroner. 
 Merinntekt på renteinntekter med ca 1,9 millioner kroner. 
 Merforbruk hos seksjonene med ca 15,1 millioner kroner. 
 Merutgift på kalkulatoriske kostnader mot selvkostområdene på ca 1,7 millioner kroner. 

Det vises til mer utfyllende forklaringer i presentasjon av regnskapets i kap. 1.2, samt til forklaringer innenfor 
hver virksomhet.  

1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET 
De kommunale forskrifter baserer seg på anordningsprinsippet. Dette tilsier at regnskap skal belastes og 
godskrives med utgifter og inntekter det året disse oppstår og ikke det året de betales. For detaljer vises det til 
avlagte regnskap med tilhørende note opplysninger. Regnskapet behandles parallelt med årsmeldingen. 
  
Det kommunale regnskapet er 3 delt med: 
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Driftsregnskap 
I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter, herunder renter og avdrag for vanlige lån 
som en har gjennom året.  
 
Investeringsregnskap 
I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og faste investeringer, samt 
avdrag på videreformidlingslån og Startlån, alle beløp over ca. kr. 100.000,-. 
 
Balanseregnskap 
I balanseregnskapet skal status for kommunens eiendeler, gjeld og bokført egenkapital fremkomme. 
 
Driftsregnskapet 
 

Tabell 1  Hovedoversikt driftsregnskapet – tall i hele kroner 
 

Økonomiske oversikt    
 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 
Driftsinntekter  regulert  
Brukerbetalinger   12 646 401 11 035 305 11 321 327 
Andre salgs- og leieinntekter    79 656 574 75 846 300 76 190 408 
Overføringer med krav til motytelse  1) 45 867 977 39 188 432 47 434 323 
Rammetilskudd   100 966 966 100 000 000 94 338 306 
Andre statlige overføringer  2) 29 001 731 25 367 025 37 023 098 
Andre overføringer  1 096 081 702 000 1 014 114 
Skatt på inntekt og formue  3) 157 812 963 154 500 000 152 832 602 
Eiendomsskatt 36 878 305 37 000 000 36 513 142 
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 

Sum driftsinntekter 463 926 998 443 639 062 456 667 321 

    
Driftsutgifter    
Lønnsutgifter   217 087 201 218 527 297 215 569 591 
Sosiale utgifter   59 797 294 59 883 562 58 839 123 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  4) 82 612 236 68 163 820 69 893 403 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  5)   64 319 491 55 656 560 59 455 963 
Overføringer  6)   32 896 653 26 878 478 25 041 609 
Avskrivninger 36 183 107 34 005 000 31 499 779 
Fordelte utgifter -12 467 781 -14 445 000 -13 360 653 

Sum driftsutgifter 480 428 201 448 669 717 446 938 814 

    
Brutto driftsresultat -16 501 203 -5 030 655 9 728 508 

    
Finansinntekter    
Renteinntekter og utbytte 3 366 858 1 400 000 2 320 092 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 140 780 0 90 965 
Mottatte avdrag på utlån 12 000 0 21 118 

Sum eksterne finansinntekter 3 519 638 1 400 000 2 432 174 

Finansutgifter    
Renteutgifter og låneomkostninger 12 460 965 13 251 000 9 699 246 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 
Avdrag på lån 29 909 433 31 100 000 25 942 514 
Utlån 0 0 66 536 

Sum eksterne finansutgifter 42 370 398 44 351 000 35 708 297 

    
Resultat eksterne finanstransaksjoner -38 850 760 -42 951 000 -33 276 122 
Motpost avskrivninger 36 183 107 33 000 000 31 499 779 

    
Netto driftsresultat -19 168 856 -14 981 655 7 952 164 

    
Interne finanstransaksjoner    
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 8 022 061 8 022 061 5 217 412 
Bruk av disposisjonsfond     4 170 000 4 750 000 0 
Bruk av bundne fond    16 372 142 15 843 826 12 150 073 
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Sum bruk av avsetninger 28 564 202 28 615 887 17 367 486 

Overført til investeringsregnskapet 0 1 020 000 980 000 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 
Avsetninger til disposisjonsfond   2 718 578 12 152 061 12 987 412 
Avsetninger til bundne fond    6 676 769 462 171 3 330 176 

Sum avsetninger 9 395 347 13 634 232 17 297 589 

    
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 8 022 061 

 
 
1) Merinntektene på ”Overføringer med krav til motytelse” skyldes i hovedsak større mva-refusjon enn 

forutsatt på forhånd og høyere refusjoner fra andre kommuner innen seksjon for oppvekst. 
2) Merinntektene på ”Andre statlige overføringer” skyldes hovedsakelig større refusjoner innen 

flyktningeområdet enn forutsatt på forhånd. I tillegg mottok man flere ulike tilskudd enn hva man har tatt 
hensyn til i budsjettet.  

3) Merinntekten på skatt og formue var betydelig for hele kommunesektoren. Hvaler havnet nesten på 108 % 
av landsgjennomsnittet for skatteinntekter.  

4) Avviket skyldes i hovedsak høyere vedlikeholdsutgifter innen selvkostområdene vann og avløp. Dette var et 
satsingsområde i 2019 for å få benyttet gamle selvkostmidler. 

5) Avviket skyldes i hovedsak kjøp av tjenester fra private aktører innen helsetjenester. 
6) Avviket skyldes i hovedsak avviklingen av Hvaler bredbånd as og høyere sosialhjelpsutgifter enn budsjettert. 

 
Tabell 1 viser at kommunens driftsregnskap i 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på 0,- kroner, 
etter pliktige strykninger i regnskapsbestemmelsene. Overføring fra drift- til investeringsregnskapet er strøket 
med 945 981 kroner, samt avsetning til disposisjonsfondet med 5 303 482,66 kroner.  
 
 
Investeringsregnskapet 
 

Tabell 2  Hovedoversikt investeringsregnskap – tall i hele kroner 
 
 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

Inntekter 
 regulert  

Salg av driftsmidler og fast eiendom   78 000 0 2 508 840 
Andre salgsinntekter 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse 863 370 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift  1) 5 723 810 25 945 000 17 362 156 
Statlige overføringer   975 800 5 200 000 23 410 700 
Andre overføringer  3) 18 161 068 0 473 330 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 845 0 1 945 

Sum inntekter 25 802 893 31 145 000 43 756 972 
 

   
Utgifter    
Lønnsutgifter   868 791 0 493 859 
Sosiale utgifter 0 0 0 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  2) 64 661 927 167 556 000 83 504 262 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 
Overføringer  1) 9 282 206 29 695 000 18 362 156 
Renteutgifter og omkostninger 0 0 973 

Fordelte utgifter 0 0 0 

Sum utgifter 74 812 923 197 251 000 102 361 249 
 

   
Finanstransaksjoner    
Avdrag på lån 1 553 330 1 500 000 1 349 190 
Utlån   8 551 000 7 000 000 6 832 427 
Kjøp av aksjer og andeler 1 175 281 1 249 300 1 047 681 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 
Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 
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Avsetninger til bundne investeringsfond   2 982 594 1 600 000 1 687 837 

Sum finansieringstransaksjoner 14 262 204 9 749 300 10 917 135 
 

   
Finansieringsbehov 63 272 235 175 855 300 69 521 413 
 

   
Dekket slik:    
Bruk av lån   2) 51 507 857 173 106 000 66 106 331 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån  4) 10 633 030 1 500 000 697 085 
Overføringer fra driftsregnskapet  5) 0 1 020 000 980 000 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond     229 300 229 300 1 000 000 
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 
Bruk av ubundne investeringsfond   0 0 0 
Bruk av bundne investeringsfond  6)   902 048 0 737 996 

Sum Finansiering 63 272 235 175 855 300 69 521 413 
 

   
Udekket/Udisponert   0 0 0 

 
 

1) Kommunens investeringsnivå ble endel lavere enn hva som ble antatt når man justerte 
investeringsbudsjett på slutten av året. Dette gjenspeiler seg også i volumet på mva-kompensasjon på 
både utgift- og inntektssiden. 

2) Kommunens investeringsnivå ble endel lavere enn hva som ble antatt når man justerte 
investeringsbudsjett på slutten av året. I tillegg ble forholdsvis store summer rebudsjettert inn til 
budsjettåret 2019 fra fjoråret fordi det hadde oppstått forsinkelser i flere investeringstiltak da. Forsinkelser 
ved prosjektering av ny barneskole samt at planlagte utbedringer og investeringer innen vann og avløp 
medførte at investeringsvolumet ble endel lavere enn budsjettert i 2019. 

3) Midlene er regnskapsført og budsjettert på ulike inntektsgrupper. 
4) Avvikling av Hvaler bredbånd as medførte en del regnskapstransaksjoner som det var utfordrende å 

budsjettjustere på forhånd. 
5) Regnskapsresultatet medførte at bestemmelsene om pliktige strykninger trådte i kraft og overføring fra 

drift ble strøket.  
6) Avviket skyldes manglende budsjettering rundt Startlån-ordningen. 

 
Som tabellen viser ble det totalt investert for ca 75 millioner kroner i 2019. Her utgjør merverdiavgiften ca 5,7 
millioner kroner som også blir kompensert. Hovedinvesteringene besto bl.a. av ombygning av ungdomsskolen 
og utbygging av kommunalt fibernett i kommunen. Øvrige investeringene gjaldt bl.a. nytt orgel i Hvaler kirke, 
rehabilitering av kommunale bygg, utskifting av kjøretøy, opptak av Startlån og endel vann- og 
avløpsutbedringer. 
 
Forsinkelser ved prosjektering av ny barneskole samt at planlagte utbedringer og investeringer innen vann og 
avløp gjorde at investeringsvolumet ble endel lavere enn budsjettert i 2019. 
 
 
 
Balanseregnskapet 
 

Tabell 3  Balanseregnskap pr 31.12 – tall i hele tusen. 
 

EIENDELER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Omløpsmidler        
Kasse/ bank /post 113 888 127 710 138 904 153 341 143 256 135 749 135 424 

Kortsiktige fordringer 44 449 61 763 38 548 41 778 44 053 58 081 52 330 

Premieavvik 23 225 26 108 27 946 32 593 35 418 37 716 43 600 

Sum omløpsmidler 181 562 215 581 205 398 227 712 222 727 231 546 231 354 

        
Anleggsmidler        
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Aksjer og andeler 3 003 3 906 6 437 8 162 10 059 11 107 12 252 

Pensjonsmidler 269 937 310 436 346 000 367 206 395 545 442 298 468 134 

Langsiktige utlån 12 933 16 648 14 896 24 947 30 830 37 028 34 940 

Utstyr og maskiner 33 551 36 522 40 794 48 703 51 932 66 679 89 711 

Fast eiendom og anlegg 388 460 463 013 482 208 525 250 592 292 644 993 657 033 

Sum anleggsmidler 707 884 830 525 890 335 974 268 1 080 658 1 202 105 1 262 070 

        

SUM EIENDELER 889 446 1 046 106 1 095 733 1 201 980 1 303 386 1 433 651 1 493 424 

        
GJELD / EGENKAPITAL        
Gjeld         
Kortsiktig gjeld 66 123 84 593 64 303 79 100 80 983 81 514 78 452 

Premieavvik 2 528 2 528 2 528 2 528 2 548 2 605 2 605 

Pensjonsforpliktelse   370 943 381 840 401 412 424 690 452 427 463 193 489 315 

Langsiktig gjeld   1) 317 385 373 742 406 391 475 541 517 649 554 690 594 923 

Sum gjeld 756 979 842 703 874 634 981 859 1 053 606 1 102 002 1 165 295 

        
Egenkapital        
Fond 73 212 91 444 89 465 82 017 92 550 96 690 87 334 

Akkumulert mer/mindreforbruk drift 3 382 3 042 0 0 5 217 8 022 0 

Akkumulert mer/mindreforbruk investering 0 0 0 0 0 0 0 

Annen egenkapital 55 873 108 917 131 634 138 104 152 013 226 937 240 795 

Sum egenkapital 132 467 203 403 221 099 220 121 249 780 331 649 328 129 

        

SUM GJELD / EGENKAPITAL 889 446 1 046 106 1 095 733 1 201 980 1 303 386 1 433 651 1 493 424 

 
 
 Andelen av langsiktig gjeld er høy når man sammenligner seg med grupper av andre kommuner, enten kommunegruppe 1,  Østfold eller 
landet. Dette forklares med at det er få kommuner som har bygd opp sitt vann- og avløpsnett på så kort tid som Hvaler og som har så stor 
andel gjeld innen selvkostområdene. Siden forutsetningene er så forskjellige fra kommune til kommune, er det heller ikke utarbeidet 
noen styrende normtall for hvor mye lån en kommune kan ta opp. Hvaler ligger høyt på nøkkeltallene langsiktig gjeld i % av brutto 
driftsinntekter og netto lånegjeld i kr pr innbygger, men vi er også høyt oppe i statistikken over kommunale avgifter som jo også skal 
betjene mye av gjelden.   
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1.3 PRESENTASJON AV NOEN NØKKELTALL 
 
Netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde, justert for utgiftsbehov. 
 
Figur 1  Netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde. 

 
 
Figuren over viser kommunens netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde, justert for utgiftsbehov 
sammenlignet med Kostras kommunegruppe 02, landet utenom Oslo og Østfold. Hvaler ble fra 2019 plassert i 
kommunegruppe 02 av SSB da det skal være den mest sammenlignbare kommunegruppen i den kommunale 
og statlige rapporteringsdatabasen KOSTRA. 
Hvaler kommune har store variasjoner i sitt utgiftsbehov innen kommunesektorens ulike tjenesteområder, 
selv om Hvaler totalt blir definert som en mer lettdreven kommune enn landsgjennomsnittet. For 
tjenesteområdene Pleie og omsorg, kommunehelse og administrasjon, styring og fellesutgifter ligger Hvalers 
utgiftsbehov over landssnittet, mens spesielt tjenesteområdene barnevern, barnehage og sosiale utgifter 
ligger vårt utgiftsbehov langt under landssnittet. 
Når kommunens utgiftsbehov ses i sammenheng med våre driftsutgifter, så viser figuren over at vi i 2019 
hadde noe høyt forbruk innen tjenesteområdene grunnskole, adm. Styring og fellesutgifter, samt sosiale 
utgifter sammenlignet med både landssnitt, Østfoldsnitt og de mest sammenlignbare kommunene i gruppe 
02. 
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Driftsresultat 
Tabell 4 Kommunens totale driftsinntekter, netto driftsresultat i perioden i kroner og  

 netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter. – tall i hele tusen.  
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

          
Sum driftsinntekter 319 509 344 004 393 668 404 908 401 684 425 800 459 409 456 667 463 927 

          
Netto driftsresultat -11 819 2 759 12 343 14 824 -3 172 -2 570 18 002 7 952 -19 169 
           
% - andel -3,7 0,8 3,1 3,7 -0,8 -0,6 3,9 1,7 -4,1 

 
Av tabell 1 og 2 fremgår det at netto driftsresultat ble negativt med 19,2 mill. kroner i 2019 eller 4,1 % av sum 
driftsinntekter. Netto driftsresultat er den del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter 
og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er overskudd, evt. underskudd, som er knyttet til driften av 
kommunen, og er dermed et uttrykk for handlefriheten i økonomien. Et netto driftsresultat på mindre enn 
1,75 % betyr ifølge Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomien, TBU, at kommunene tærer på sine 
verdier. 
 

 
 
 
Som man ser av figuren over ble den økonomiske handlefriheten styrket i perioden 2011 til 2014, mens den 
ble svekket i årene 2015 og 2016. 2017 resultatet medførte en betydelig styrking, mens 2018 resultatet ligger i 
tråd med anbefalte nivåer på en sunn kommuneøkonomi. 2019 resultatet er langt unna anbefalt nivå og vi 
både tærer av oppsparte midler og får ikke gjennomført planlagt sparing av midler. Fylkesmannen har angitt 
at netto driftsresultat bør utgjøre ca. 1,75 % av sum driftsinntekter for å kunne opprettholde en sunn 
driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og/eller uforutsette utgifter. 
Prosentsatsen for anbefalt nivå ble nedjustert fra 3- til 1,75 % fra 2014.  
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Lånegjeld 
Figur 2  Utviklingen av netto lånegjeld. 
 

 
Figuren over viser utviklingen av netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter for Hvaler og 
sammenlignbare kommuner de siste 4 årene. Hvalers andel av netto lånegjeld viser en noe kraftigere vekst 
enn resten av kommune-norge.  
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Arbeidskapital 
Figur  3  Utviklingen av arbeidskapital eksl premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter. 
 

 
 
Figuren over viser utviklingen av Hvaler kommunes arbeidskapital de siste fire årene. Arbeidskapitalen 
benyttes både for å angi likviditet (evnen til å betal forpliktelsene etter hvert som de forfaller) og soliditet 
(evnet til å tale tap). Arbeidskapitalen bør være positiv, normtall for tilfredsstillende arbeidskapital er at den 
bør utgjøre 10-15 prosent av driftsinntektene. Ved utgangen av 2019 var arbeidskapitalen på 23,6 prosent av 
driftsinntektene og dette er også innen vårt mål for 2020 på 20 prosent. 
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Disposisjonsfond 
Figur  4  Utviklingen av disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. 
 

 
 
Figuren over viser utviklingen av kommunens disposisjonsfond de siste fire årene. Disposisjonsfond er 
oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. Regnskapsmessig 
mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. Den består av årets netto driftsresultat tillagt 
årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og årets overføring av driftsinntekter til 
investeringsbudsjettet. Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende 
drift. Kommunens vedtatte mål i 2020 for nivået på disposisjonsfond er minimum 5 prosent. 
 
  

19



 Årsmelding 2019 
 
 

Hvaler kommune  Side 13 av 37 
 
 

1.4 LIKESTILLING 
 
Tabell  5  Utviklingen av kjønnsbalanse og andel deltidsstillinger i 2017- 2019. 

Kjønnsbalanse og deltidsstillinger 2017 2018 2019 
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
Antall ansatte 107 321 110 292 104 286 
Antall årsverk 91,9 271,5 91 245 87 237 
% andel kjønn av antall ansatte 25 % 75 % 27 % 73 % 27 % 73 % 
Antall ansatte i deltidsstillinger 28 152 32 124 33 136 
% andel i deltidsstillinger 16 % 84 % 21 % 79 % 20 % 80 % 

 
Hvaler kommune har arbeidet systematisk fra 2006 for å redusere uønsket deltid. Det foreligger retningslinjer 
og rutiner for dette arbeidet. Status gjennomgås 2 ganger i året. 
 
Tabell  6  Utviklingen av kjønnsbalansen i % på to administrative nivå i 2017 – 2019. 

Kjønnsbalanse i % to ledernivå 2017 2018 2019 
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
Rådmannens ledergruppe 33 66 40 60 67 33 

Virksomhetsledere 43 57 50 50 40 60 

Totalt 42 58 47 53 53 47 
 
Tabell  7  Utviklingen av kjønnsbalansen i % mellom seksjonene i 2017-2019. 

Kjønnsbalanse i % to ledernivå 2017 2018 2019 
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
Organisasjon og stabsfunksjoner 40 60 38 63 33 67 
Oppvekst 18 82 19 81 17 83 

Helse og velferd 16 84 18 82 18 82 

Samfunnsutvikling  61 39 62 38 64 36 
 
Tabell 5 - 7 viser en fordeling mellom kjønnene på 73 prosent andel kvinner og 27 prosent andel menn blant 
kommunens ansatte i 2019. Andelen kvinner er enda større for de ansatte som har deltidsstillinger med 80 
prosent. Kjønnsfordelingen er noe mer likt fordelt for ledernivåene, mens forskjellene er større mellom våre 
seksjoner. 
 
Tabell 8 Kjønnsbalansen i politiske utvalg. 

Politiske styrer, råd og utvalg 
2017 

 
2018 

 
2019 

 M K M K M K 
Kommunestyret (13) 62% (8) 38% (14) 67% (7) 33% (14) 67% (7) 33% 
Formannskapet (5) 71% (2) 29% (5) 71% (2) 29% (5) 71% (2) 29% 
Utvalg for plan- og byggesaker (5) 71% (2) 29% (5) 71% (2) 29% (4) 57% (3) 43% 
Utvalg for tjenester og oppgaver (4) 57% (3) 43% (4) 57% (3) 43% (4) 57% (3) 43% 
Kontrollutvalget (2) 40% (3) 60% (2) 40% (3) 60% (3) 60% (2) 40% 
Klageutvalget (2) 67% (1) 33% (2) 67% (1) 33% (2) 67% (1) 33% 
Eldrerådet (3) 43% (4) 57% (3) 43% (4) 57% (3) 60% (2) 40% 
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse     (2) 40% (3) 60% 

 
Kommunevalget høsten 2019 medførte ingen store endringer i kjønnsfordelingen i kommunens politiske 
utvalg. 
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1.5 FRAVÆR 
I gjennomsnitt var det totale sykefraværet på 7,5% for 2019. I 2018 var det totale sykefraværet i gjennomsnitt 
på 8,7%. Mål for 2019 var satt til 7 % totalt. Sykefraværet er redusert og det er en positiv utvikling, særlig fra 
juli 2019 totalt sett.  
 

 
 
Fraværsutvikling 2018: 
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Fraværsutvikling 2019:  

 
 
 
Fravær i seksjonene 2019:  
 

 
 
 

 
 
 
Hovedmål nasjonal IA-avtale - HMS: 
Sykefraværsprosenten skal i løpet av fireårsperioden 2019–2022 reduseres med ti prosent sammenlignet med 
årsgjennomsnittet for 2018 Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Med frafall menes personer i yrkesaktiv 
alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. 
 
Hvaler kommune har redusert sykefraværet ytterligere og ut over det nasjonale målet i første år (2019) av 
fireårsperioden for 2019-2022. For Hvaler kommune innebærer dette et mål på 7,83 %. Hvaler kommune har 
likevel satt lokalt IA-mål på 7 % i denne 4-årsperioden. I 2019 ble det vedtatt ekstra innsats for sykehjemmet, 
hjemmetjenesten, barnehager, skoler og tjenester for barn og unge.  
 
Det er positivt å se utviklingen særskilt for tiltak for funksjonshemmede og for sykehjemmet. Skolene har hatt 
en liten nedgang i 2019 fra januar til desember. Barnehagene har stått relativt stabilt høyt. Ved tjenester for 
barn og unge er fraværet økt fra ca 9 % til 14 % sykefravær.  
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Det er gjennomført 2 samlinger med lederopplæring på ny i april 2019 som i 2018 for mer og bedre 
systematisk oppfølging av sykmeldte medarbeidere. Samlingen ble gjennomført i samarbeid med NAV og NAV 
arbeidslivssenter. Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt var invitert til å delta på lederopplæringen. 1 
hovedtillitsvalgt deltok. Vesentlig innhold var klargjøring av hva tilretteleggingsplikten omfatter for 
arbeidsgiver.  
 
Program:                             
Ny IA-avtale – viktig grunnlag       
Hovedinnhold i tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt        
Kontakt med lege og funksjonsevnevurderinger                     
                       
Hva er en god og riktig oppfølgingsplan IOP?                        
Kommunikasjonsverktøy                                                         
Oppfølgingsplan – elektronisk     
 
Det er besluttet HMS-revisjon og det ble igangsatt kartlegging HMS-arbeid i desember 2019, som er utsatt til 
2020.     
 
Det er besluttet å videreføre egenmeldingsordningen fra IA-avtalen i første omgang ut 
2022.                                          
 
Bedriftshelsetjeneste – HMS 
Hvaler kommune har i 2019 inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Unicare Helse som har endret navn 
til AGIL helse pr tiden. Bakgrunnen for endringen er rask oppsigelse fra Fredrikstad kommune om opphør av 
avtale vi hadde med nevnte kommune. Vi er tilfreds med avtalen så langt og utdrag fra årsrapport om aktivitet 
for bedriftshelsetjenesten er:  
 
Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som Unicare Helse AS har bistått bedriften med gjennom 
året. Krav til dokumentasjon gjennom årsrapport er regulert av Arbeidstilsynets” Forskrift om organisering, 
medvirkning og ledelse”. Forskriften gjelder blant annet de oppgaver arbeidsgiver skal få bistand til fra 
bedriftshelsetjenesten i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Unicare Helse AS 
er godkjent av Arbeidstilsynet, noe «Forskrift om administrative ordninger» stiller krav til.  
 
Handlingsplan  
Hvaler kommune og Unicare Helse AS har utarbeidet handlingsplan for samarbeidet i 2019.   
 
Timeforbruk 2019 - BHT timer 
 
Hvaler kommune har totalt  
Tjenester  

Summer av timer brukt  Summer av stk. pris  

HMS AMU  8  
HMS Arbeidsplassvurdering  3,5  
HMS Individuell samtale  14  
HMS Konflikthåndtering/arbeid med varsling  52  
HMS Krisehåndtering  4,5  
HMS Møte  9  
Psykologbehandling  24  
Totalsum  
 
  

115  

 
AMU 
Det er gjennomført 5 AMU-møter og egen årsrapport skal behandles i møte i juni 2020.  
Saker i AMU har i hovedsak vært:  

 Tilsynssaker 
 Retningslinjer varsling 
 Omstilling og endring 
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 Overtid og arbeidstid inkludert sak om spisepause 
 Bedriftshelsetjeneste 

 
Internt varslingsutvalg og retningslinjer varsling:   
Det er gjennomført møter i varslingsutvalget og enkeltmøter for kartlegging og samtaler i forbindelse med 
varslingssaker. Internt varslingsutvalg har i 2019 bestått av HR-sjef, leder for arkiv og sekretariat, 
virksomhetsleder/spesialrådgiver og 1 jurist. I siste halvår/siste kvartal er medlemmer endret da 2 har sluttet. 
Det ble med bakgrunn i dette satt inn 1 representant fra bedriftshelsetjenesten og 1 nytt medlem som er 
jurist. Varslingssakene har hatt preg av interne personalsaker, konflikter og ledelse.  
 
Hvaler kommune har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet om varsling og varslingsrutiner. Saken er lukket uten 
pålegg fra Arbeidstilsynet med status «ingen avvik» - ikke grunnlag for ytterligere oppfølging. I tillegg er 
varsling behandlet i kommunestyret i juni 2019. Etter rapport fra setterådmann, sak i kommunestyret i juni 
2019 og med nye lovendringer er rutinene gjennomgått på ny. Det har vært gjennomført en omfattende 
medvirkningsprosess fra med ledere, andre kommuner/organisasjoner, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, 
AMU og administrasjonsutvalget med revidering av nye retningslinjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

24



 Årsmelding 2019 
 
 

Hvaler kommune  Side 18 av 37 
 
 

2. SEKSJON FOR ORGANISASJONSUTVIKLING OG STABSFUNKSJONER 
 
Høydepunkter årsmelding 
 
Økonomi 
Økonomi har fått ansvaret for  å lage å fakturagrunnlag for barnehageplasser i Vigilo. Det er effektivisert slik at 
det med noen få trykk generes fakturagrunnlag som eksporteres til regnskapssystemet.  
Økonomi har fra før hatt ansvaret for søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Økonomi vil 
gjennom denne kunnskapen i neste omgang være bidragsyter til korrekt faktura, og få oversikt over hele 
økonomien når det gjelder barnehageplasser. 

Innen eiendomsskatt har vi fortsatt arbeidet med taksering av sjøboder og har økt inntjeningen til Hvaler 
kommune med omkring 375.000 i 2019. Skattetakstnemda hadde 107 takster til behandling i 2019 og av disse var 
40 nye skatteobjekter. 

HR 
HR bistått/vært involvert i gjennomføringen av omstillingsprosesser i 2019:  

- overordnet ledelsesstruktur med etablering av rektor for ny Hvaler-skole  
- overordnet lederstruktur trinn I med kommunalsjefer i nye tjenesteområder 
- planleggingen av trinn II med etablering av enhetsledelse innen utgangen av juni 2020 
- omstillingsprosess og oppfølging i NAV 
- inngåelse av avtale med bedriftshelsetjeneste 

 
GAT arbeidsplan og bemanningssystem ble innført sommer 2016, og det er utvidet med antall brukere og 
etablert/importert en del nye skript i 2019 for å sikre korrekte lønnsutbetalinger og mer automatikk i lønns og 
fraværsdata.   
 
Manuelle timelister for variabel lønn er opphørt og digitalisert med noen få unntak.  
Sykefravær og overføringer av faste tillegg for kveld, natt, helg mv. overføres nå direkte fra arbeidsplan i GAT 
til lønnssystem HRM.  
 
Det er sentralisert oppgaver innen personaladministrasjon for tidligere helse og velferd og for Floren skole. 
Dette innebærer at oppgaver innen personaladministrasjon for utvalgte enheter utføres i sentral stab.  
 
Det ble gjennomført lønnsforhandlinger lokalt for kapittel 3.4 og 5 – ledere og for stillinger med krav om 
høyere akademisk utdanning. Resultatet ble i tråd med det sentrale resultatet og i tråd med de økonomiske 
føringene for Hvaler kommune for 2019. Det har vært mye aktivitet med informasjon og arbeid med 
konsekvensene lokalt av resultat av sentralt lønnsoppgjør.  
 
Arkiv og sekretariat 
Arkiv, servicetorg og sekretariat har hatt stor aktivitet i 2019. Saksmengden er stabil og uendret fra tidligere 
år. Vi har avlevert en del arkivmateriale til Østfold interkommunale arkivselskap. I Servicetorget har vi forsøkt 
å klare oss med ett årsverk, men har brukt ressurser tilsvarende 1,5 årsverk. Det er blitt innført nytt 
telefonisystem. Servicetorget har også fått nytt utseende.  

I sekretariatet har vi hatt ekstra fokus på valget i 2019. Nytt av året var at vi hadde en valgbod i Ødegårdskilen. 
Denne ble godt besøkt. Det er tydelig at velgerne ønsker å kunne avgi stemme på denne måten. 

Arkiv og sekretariat bidrar også inn i Nye Hvaler. Vi har egne prosjekter, i tillegg til at prosjektkoordinator 
normalt har sin base i staben. 

IT/digitalisering  
Gjennom 2019 har fokuset i kommunen flyttet seg gradvis fra «IT» til «Digitalisering». Dette er i tråd med 
tendensen i samfunnet generelt og i kommunesektoren spesielt. Der vi før fokuserte på IT og teknologi i seg 
selv, fokuserer vi nå på hvordan mulighetene i ny teknologi krever at vi må tenke annerledes rundt mange 
aspekter ved tjenesteproduksjonen vår. Digitaliseringsbegrepet er mer omfattende og har flere dimensjoner 
enn kun IT og teknologi: organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, prosjektmetodikk, automatisering, 
effektivisering og strategi er sentrale elementer innen digitalisering. I 2019 har spesielt automatisering og 
effektivisering hatt fokus, samtidig som vi ferdigstilte arbeidet med en digitaliseringsstrategi som ble politisk 
vedtatt og vil implementeres i organisasjonen. 
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Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  2,9%    0%     

Årsprognose - Kr. 0     
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

Organisasjon og 
stabsfunksjoner  34 895   4 075   30 820   35 274   3 524   31 750   929  
Organisasjon og 
stabsfunksjoner  34 895   4 075   30 820   35 274   3 524   31 750   929  

 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 
.  Regnskap jan-des  Budsjett jan-des  Avvik i kroner  Avvik i prosent  

10 Brutto lønn  18 475 18 698 223 1,2% 

11+12 Driftsutgifter  4 508 4 422 -86 -1,9% 

13 Kjøp av tjenester  5 487 5 981 494 8,3% 

14 Overføringer  6 426 6 173 -253 -4,1% 

15 Finansutgifter  - - - - 

Sum utgifter  34 895 35 274 378 1,1% 

16 Salgs- og leieinntekter  -308 -331 -23 -6,9% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -3 461 -2 953 508 17,2% 

Sykefraværsrefusjoner  -204 -100 104 103,5% 

18 Overføringsinntekter  - - -       - 

19 Finansinntekter  -103 -140 -37 -26,8% 

Sum inntekter  -4 075 -3 524 551 15,6% 

Totalt  30 820 31 750 929 2,9% 
 
Oppsummering Økonomi og vekst 
Positivt budsjettavvik skyldes mindreforbruk på flere vakante stillinger, samt fravær hvor vi ikke har satt inn 
vikarer. Store deler av budsjetterte utviklingsmidler som kommunestyrets bevilgning til forbedringsarbeidet 
Nye Hvaler ble ikke benyttet fullt i fjor. Politikernes tilleggsbevilgningsmidler ble heller ikke benyttet fullt ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 
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Kvinneandel 65% -   

Sykefravær hittil i år  5,2%   -   
 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  
Organisasjon og stabsfunksjoner  5,2%    1,4%    3,8%    2,2%   

Organisasjon og stabsfunksjoner  5,2%    1,4%    3,8%    2,2%   

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Oppsummering samarbeid og læring 
Seksjonen hadde et noe høyere sykefravær enn i fjor som i hovedsak skyldes legemeldt fravær. 5,2 % fravær 
er forholdsvis lavt i forhold til gjennomsnittet i kommunesektoren. 
 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  
Konsulent  3,80 6 63,3% 
Leder  4,00 4 100,0% 
Rådgiver  3,80 4 95,0% 
Øverste adm. leder  1,00 1 100,0% 
Saksbehandler  1,00 1 100,0% 

 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år - -   
Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern hittil 
i år 

 2   
-   

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  3   -   

Forbedringsforslag hittil i år - -   
 
Kommentar til Forbedringsforslag 
Vi har få avvik på dette området og håndterer det som kommer inn. 
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3. SEKSJON FOR OPPVEKST 
 
Høydepunkter årsmelding 
Barnehagene: 

 To av barnehagene har gjennomført vanntilvenning høsten 2019. 
 Barnehagene slo seg sammen sommeren 2019. Dette fungerte veldig fint,- og hadde mange positive 

effekter. 
 Barnehagene gjennomførte brukerundersøkelse i november. Resultatene var jevnt over veldig bra. 

Brekke barnehage utmerket seg med en score på 4,9 av 5 på tilfredshet. 
 Vi har fått kompetansemidler i form av veiledning og samarbeid med Høyskolen i Østfold. I den 

forbindelse har vi fordypet oss i voksenrollen i leken. Dette samarbeidet har vi søkt om å fortsette 
med. 

Floren skole:  
Floren skole arbeider innovativt med digitale løsninger for å forbedre opplæringa. Vi tester ut helt nye 
metoder på 1. trinn innen skrive-, lese- og regneferdigheter. Arbeidet med ny skole, satsingen på et praktfullt 
bygg og moderne organisering vil øke omdømmet Hvalerskolen har. Floren skole har et mye mindre negativt 
resultat enn forventet. 
 
Åttekanten skole:  
Har et stabilt og dyktig personale. 
Svært hyggelige elever. Lite elevsaker tyder på at skolens forebyggende arbeide fungerer. 
Opplever samarbeidet i seksjonen som godt. 
 
Hvaler ungdomsskole:  
Hvaler ungdomsskole stod ferdig rehabilitert i januar 2019 og det største høydepunktet for mange var nok å 
flytte inn i "ny" skole. Ungdomsskolen ble i april godkjent av Østfold fylke og Østfoldhelsa som den første 
helsefremmende ungdomsskolen i Nedre-Glomma regionen. Høstens store høydepunkter har vært 
gjennomføringen av 2 store samarbeidsprosjekt knyttet til miljøprosjekter. Et for 8.trinn knyttet til Marin 
forsøpling og 9.trinn i samarbeid med ungdomsskolen i Orust kommune om tiltak for å spare vann og 
gjennomføring av vannmålinger. Valgfaget "innsats for andre" organiserte gjennomføringen av tv-aksjonen i 
oktober for Hvaler kommune. Elevundersøkelsen viste at elevene trivdes bedre på skolen og hadde lavere 
forekomst av mobbing enn tidligere 
 
Tjenester for barn og unge:  
Barneverntjenesten: 
- Økt kompetanse med videreutdanning i jus i barnevernfaglig arbeid og familieterapi. 
- Tett samarbeid med barneverntjenestene i Smart kommunene. Det har vært en samling med alle ansatte 
med faglig påfyll og opprettet nettverksgrupper innenfor fosterhjem, undersøkelse og hjelpetiltak. Gruppene 
blir ledet av høyskolen i Østfold og er finansiert av midler fra fylkesmannen, Det er planlagt flere samlinger for 
neste år. 
Utegruppa; 
- Avsluttet hjelpetiltak for èn person som avsluttet videregående skole og begynte på høgskole høsten 2019. 
- Utvidet tilbud om oppfølging fra to ettermiddager/ kveld per uke til fire ettermiddager/ kveld per uke. Flere 
klientgrupper har fått tilbud om oppfølging 
Helsestasjonen: 
- Helsesykepleier er nå mer ute i barnehagene og driver med forebyggende helsearbeid. Ulike temaer. 
- Barneskolene: Helsesykepleier får gjennomført programmet. Godt samarbeid med lærere. Driver med 
forebygging, med ulike temaer. 
-Ungdomsskolen : Stabilt med en helsesykepleier fra mars og ut året. Godt besøkt/populær. Mye chat kontakt. 
- Jordmortjenesten: Økende antall fødsler. Tilbud til alle om tidlig hjemmebesøk. 
Tømmerlia: 
- De ansatte har hatt ekstern veiledning en gang pr. måned gjennom 2019 
- To ungdommer har avsluttet grunnleggende opplæring og har begynt på ordinært løp på videregående 
skole. 

29



 Årsmelding 2019 
 
 

Hvaler kommune  Side 23 av 37 
 
 

- Det ble invitert til og avholdt årlig nabofest med hjemmelaget pizza i vedfyrt ovn. Dessverre ble ikke 
oppmøtet like stort som tidligere, men det var likevel vellykket. 
 

 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  1,4%    0%     
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

Seksjon for oppvekst  138 776   42 589   96 187   136 975   39 424   97 551   1 364  
Administrasjon seksjon 
oppvekst  20 966   2 730   18 236   20 858   2 021   18 837   601  

Barnehager  22 824   5 076   17 748   22 513   4 587   17 926   178  

HVALER UNGDOMSSKOLE  23 029   3 635   19 394   22 662   3 268   19 394   0  

FLOREN SKOLE  21 126   5 503   15 622   20 067   4 533   15 534   -88  

ÅTTEKANTEN SKOLE  18 764   4 710   14 054   17 895   4 047   13 848   -206  
TJENESTER FOR BARN OG 
UNGE  32 068   20 934  11 134   32 980   20 968   12 012   878  

 
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 
.  Regnskap jan-des  Budsjett jan-des  Avvik i kroner  Avvik i prosent  

10 Brutto lønn  98 088 100 648 2 559 2,5% 

11+12 Driftsutgifter  14 564 15 651 1 087 6,9% 

13 Kjøp av tjenester  17 711 16 593 -1 117 -6,7% 

14 Overføringer  4 562 3 959 -602 -15,2% 

15 Finansutgifter  3 851 123 -3 728 -3 026,8% 

Sum utgifter  138 776 136 975 -1 802 -1,3% 

16 Salgs- og leieinntekter  -6 017 -6 269 -252 -4,0% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -8 106 -5 351 2 755 51,5% 

Sykefraværsrefusjoner  -5 544 -4 075 1 468 36,0% 

18 Overføringsinntekter  -20 226 -16 861 3 365       20,0% 

19 Finansinntekter  -2 696 -6 868 -4 172 -60,7% 

Sum inntekter  -42 589 -39 424 3 165 8,0% 

Totalt  96 187 97 551 1 364 1,4% 
 
Kommentarer til budsjettavviket 

Virksomhetene innen seksjon oppvekst har levert resultat i balanse budsjettmessig, med noen avvik. 
Overskuddet for seksjonen som helhet skyldes i hovedsak et mindreforbruk innen Tjenester for barn og unge 
ved et mindreforbruk innen barnevern pga mindre aktivitet enn budsjettmessig estimert, samt mindreforbruk 
på bofellesskapene Strandbakken og Tømmerlia som driftes refusjonsbasert. Oppvekst sentralt har også et 
mindreforbruk på bakgrunn av refusjon for barn fra Fredrikstad under 3 år som startet i privat barnehage i 
Hvaler, samt at utgifter til konsulent i forbindelse med bygging av ny skole dessverre ikke blir belastet budsjett 
før i 2020 pga en feil. 
 
Samarbeid og læring 
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Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 81% -   

Sykefravær hittil i år  9,6%   -   
 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  
Seksjon for oppvekst  9,6%    1,3%    8,3%    2,4%   

Administrasjon seksjon oppvekst  0,3%    0,3%    0,0%    0,3%   

Barnehager  9,1%    1,8%    7,3%    2,9%   

HVALER UNGDOMSSKOLE  7,3%    1,3%    6,0%    1,8%   

FLOREN SKOLE  7,9%    1,2%    6,7%    2,1%   

ÅTTEKANTEN SKOLE  12,3%    1,3%    11,0%    2,5%   

TJENESTER FOR BARN OG UNGE  14,4%    1,1%    13,3%    2,6%   

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Oppsummering samarbeid og læring 
Det ansettes flere menn innen skole og barnehage, noe som er veldig positivt for kjønnsbalansen. 
Sykefraværet for seksjonen som helhet er over Hvaler kommune sitt måltall, men viser en positiv nedgang 
mot slutten av året i forhold til høyere tall ved utgangen av 2.tertial. Fraværstallene varierer i mellom de ulike 
virksomhetene, felles for de alle er at det er legemeldt, langtidsfravær som er mest dominerende. Enkelte av 
virksomhetene har få ansatte (noen bare 1), langtidssykemelding på en personer innenfor disse 
virksomhetene får dermed store utslag. jf en virksomhet innenfor TBU med over 40% fravær som øker 
prosenttallet på samlet fravær for seksjonen. Det er meldt inn usikkerhet knyttet til fraværstall for 
sommermånedene, hvor skolene hadde ferie og det ikke var meldt inn noe særlig fravær, men at det likevel 
slår høyt ut på enkelte virksomheter. Dette følges opp. Seksjonen arbeider med økt nærvær og har dette som 
et av flere fokusområder. 
 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  

Adjunkt  20,10 22 91,4% 

Adjunkt m/till.Utd  20,55 24 85,6% 

Assistent  10,67 15 71,1% 

Barnevernspedagog  1,40 2 70,0% 

Fagarbeider  20,86 28 74,5% 

Barnehagelærer  2,00 6 33,3% 

Helsesøster  1,40 3 46,7% 

Hjelpepleier  0,99 2 49,8% 
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Jordmor  1,05 2 52,5% 

Konsulent  2,60 4 65,0% 

Leder  13,00 16 81,3% 

Lærer  0,60 1 60,0% 

Miljøterapeut  5,62 8 70,3% 

Pedagogisk leder  6,00 6 100,0% 

Rådgiver  2,80 4 70,0% 

Sosialkurator  0,89 1 89,0% 

Lege  1,00 1 100,0% 

Arbeidsleder  1,10 2 55,0% 

Lektor  20,10 22 91,4% 

 
 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  77   -   
Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- -   

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  12   -   
Forbedringsforslag hittil i år - -   

 
Oppsummering interne prosesser 
De aller fleste avvikene knyttet til HMS tilhører skole. Her er det praksis at hvis det mistenkes eller meldes inn 
at en elev ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø, så registreres denne bekymringen som et HMS-avvik. 
Så gjennomføres det undersøkelser for å kartelgge om bekymringen stemmer, for så å evt sette igang tiltak 
dersom dette skulle være nødvendig før avvikene lukkes når eleven opplever å ha det bra. De aller fleste 
avvikene er lukket, de andre er under oppfølging med konkrete tiltak. 
 
 
 
Brukertjenester 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

 
Oppsummering Brukertjenester 
Kommunalsjef opplever at seksjonen leverer gode tjenester til brukerne sine og skårer bra på 
brukertilfredshet innen de undersøkelsene som gjennomføres innen skole og barnehage. Barnehagene har 
hver sin "profil" og samarbeider godt. Det ble for første gang gjennomført felles "sommerbarnehage" i 2019, 
med positive tilbakemeldinger fra både ansatte og foresatte. Skolene har også et godt samarbeid og 
gjennomfører nå et desentralisert kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med høgskolen i Østfold om å 
skape en felles organisasjonskultur i forbindelse med oppstart av ny, felles Hvalerskole. Tjenester for barn og 
unge er gode på å jobbe forebyggende og har mange solskinnshistorier å vise til innenfor ulike områder. 
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4. SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD 
 
Høydepunkter årsmelding 
Seksjon helse og velferd ble i 2019 preget av en meget stor utfordring knyttet til gapet mellom regnskap og 
budsjett. Et meget stort merforbruk kan for en stor del forklares gjennom ressurskrevende brukere, økte 
sosialhjelpskostnader og sykefravær/vakante stillinger. Et slik avvik mellom kostnader og rammer kan ikke 
fortsette i kommende år, men det er uklart hvordan det kan være mulig å løse utfordringen knyttet til 
ressurskrevende brukere og behov for sosialhjelp. Her kreves det nok tiltak fra nasjonalt hold, og siden disse 
to momentene står for nesten 11,5 millioner av merforbruket vil en løsning kunne ligge her. 
På den positive siden er det viktig å nevne det meget lave sykefraværet på virksomhet TFF, rekruttering i alle 
høgskolestillinger i omsorgstjenesten og at vi har klart å bygge opp et døgntilbud/bofellesskap for 
ressurskrevende brukere etter brannen i Oladammen. Vi har også startet prosess med å fase ressurskrevende 
brukere over fra oppfølging via private byrå til oppfølging med egne ansatte. Når oppfølgingen blir av mer 
varig karakter, er dette en naturlig utvikling som også forhåpentligvis kan bidra til lavere kostnader. 
 
 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -15,3%    0%     
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

Seksjon for helse og velferd  161 719   42 220   119 498   138 679   35 064   103 615   -15 883  
Administrasjon seksjon 
velferd  17 094   1 090   16 004   12 945   880   12 065   -3 938  

OMSORGSTJENESTEN  74 160   14 003   60 157   64 375   10 017   54 358   -5 798  
TILTAK 
FUNKSJONSHEMMEDE  30 381   6 691   23 689   30 515   8 410   22 105   -1 585  

NAV HVALER  40 084   20 436   19 649   30 844   15 757   15 087   -4 562  
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 
.  Regnskap jan-des  Budsjett jan-des  Avvik i kroner  Avvik i prosent  

10 Brutto lønn  111 365 107 533 -3 832 -3,6% 

11+12 Driftsutgifter  12 777 7 181 -5 596 -77,9% 

13 Kjøp av tjenester  25 861 15 985 -9 876 -61,8% 

14 Overføringer  11 067 7 980 -3 087 -38,7% 

15 Finansutgifter  649 0 -649  

Sum utgifter  161 719 138 679 -23 039 -16,6% 

16 Salgs- og leieinntekter  -8 659 -5 941 2 718 45,7% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -16 071 -15 298 773 5,1% 

Sykefraværsrefusjoner  -4 645 -4 795 -150 -3,1% 

18 Overføringsinntekter  -6 305 -8 016 -1 711       -21,3% 

19 Finansinntekter  -6 541 -1 014 5 527 545,0% 

Sum inntekter  -42 220 -35 064 7 156 20,4% 

Totalt  119 498 103 615 -15 883 -15,3% 
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Oppsummering Økonomi og vekst 
Kommentarene her gjelder totalt sett for hele seksjon helse og velferd. Hele 9,2 millioner kroner av 
merforbruket for seksjonen skyldtes nye ressurskrevende brukere i 2019. 
Samlet sett for helse og velferd, fikk seksjonen for 2019 et merforbruk på 15.863.000, hvorav 
administrasjon helse og velferd bidro med et merforbruk på kr 3.938.00. Hovedårsaken til merforbruket 
gjelder ressurskrevende bruker (ca kr 700.000), økt pris på avtaler med andre kommuner/Staten, 
vikarkostnader mht kommunelege og reduserte refusjonsinntekter. 
TFF, NAV og Omsorgstjenesten har kommentert sine egne årsresultat og høydepunkter. 
' 
Men bakgrunnen for merforbruket kan oppsummeres i noen få momenter: 
- høyt sykefravær i omsorgstjenesten 
-mange vakante stillinger  
-mange nye ressurskrevende brukere 
-reduserte inntekter fra Staten 
-strengere inngangsvilkår for statlige ytelser har medført press på sosialhjelpsområdet 
-bruk av byrå for å erstatte sykepleiere/leger for å sikre forsvarlig drift 
 
 
 
 
 
 
Samarbeid og læring 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 82% -   

Sykefravær hittil i år  7,7%   -   
 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær totalt Egenmeldt  Legemeldt Korttid (16d)  
Seksjon for helse og velferd  7,7%    1,2%    6,5%    2,5%   

Administrasjon seksjon velferd  6,8%    0,7%    6,1%    1,8%   

OMSORGSTJENESTEN  10,6%    1,2%    9,3%    2,7%   

TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE  4,0%    1,3%    2,7%    2,4%   

NAV HVALER  4,7%    1,0%    3,7%    2,0%   
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Sykefraværutvikling hittil i år 
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Oppsummering samarbeid og læring 
Et sykefravær på 7,7% i snitt for seksjonen er et bra resultat når vi vet at omsorgstjenesten med over 
halvparten av antall ansatte totalt i seksjonen ligger på over 10% for året, og hadde over 20% primo mars-
2019. 
TFF og NAV trekker sykefraværstallet nedover på vegne av seksjonen, og særlig TFF har et imponerende 
resultat tatt i betraktning døgnturnusen de har ansvar for. 
Seksjonen som helhet er merket av et økt press på ressursbruken, der oppgavene blir større og rammene ikke 
endrer seg tilsvarende. Stor fokus på å jobbe smartere, men det kan være en tildels krevende brukergruppe å 
finne smarte løsninger for .  
 
 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  
Assistent  12,92 34 38,0% 
Ergoterapeut  1,00 1 100,0% 
Fagarbeider  10,31 16 64,5% 
Fysioterapeut  1,25 2 62,5% 
Barnehagelærer  1,00 1 100,0% 
Helsesekretær  1,77 3 59,0% 
Hjelpepleier  29,24 43 68,0% 
Konsulent  6,70 9 74,4% 
Leder  5,72 6 95,4% 
Miljøterapeut  1,00 1 100,0% 
Rådgiver  3,00 3 100,0% 
Sosialkurator  1,00 1 100,0% 
Sosionom  1,51 2 75,3% 
Spesialfysioterapeut  3,00 5 60,0% 
Spesialhjelpepleier  21,26 29 73,3% 
Spesialsykepleier  2,00 2 100,0% 
Sykepleier  12,16 15 81,1% 
Tverrfaglig spes.utd  1,00 1 100,0% 
Vernepleier  1,00 1 100,0% 
Lege  12,92 34 38,0% 
Saksbehandler  1,00 1 100,0% 

 

37



 Årsmelding 2019 
 
 

Hvaler kommune  Side 31 av 37 
 
 

 
 
Interne prosesser 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  81   -   
Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

 7   -   

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år  188   -   
Forbedringsforslag hittil i år  1   -   

 
 
Oppsummering interne prosesser 
Seksjonen er den mest aktive seksjonen i kommunen i forhold til å bruke kvalitetssystemet. 
Det har vært gjort et arbeid i 2019 for å forberede nytt kvalitetssystem som kommer på plass i 2020. 
De ansatte er flinke til å registrere i systemet, og lederne må ha fokus på å gi tilbakemeldinger for å 
opprettholde motivasjonen . 
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5. SEKSJON FOR SAMFUNNSUTVIKLING 
 
Høydepunkter årsmelding 
Virksomhet KTE har hatt fokus på digitalisering for både VA og byggdrift. Dette ble ikke ferdig, og vil fortsette i 
2020.  
Vi mistet mye innkjøpskompetanse da en ansatt valgte ny arbeidsgiver. Vi vil fremover være nødt til å 
forsterke denne kompetansen i virksomheten.  
Vann og Avløp 
VA har hatt endel mer å gjøre i forbindelse med mer ekstremvær i året som gikk. Store mengder regn over 
kort tidsrom har utløst et stort behov for oppfølging og veiledning fra oss mot innbyggere. I tillegg til 
utfordringer dette gir oss med mye oppfølging i tidsrommet det skjer selvfølgelig.  
VA har lavt sykefravær i avdelingen og nok å gjøre. Det har vært jobbet mye med å få nye rammeavtaler noe 
som igjen fører til mer effektiv fremdrift for oss når vi har flere gode bedrifter å spille på.  
Totalt fikk vi inn 173 søknader om sanitærabonnementer for 2019. 
Eiendom 
Balansen i driftsbudsjettet er delvis opprettholdt ved at noe bygningsvedlikeholdet er nedprioritert og 
håndverkerne er brukt til investeringsprosjekter i stedet.  
Den politisk prosessen om bygging av ny barneskole førte til at oppstart ble noe forskjøvet. Vedtak, 
prosjektering og kontrahering ble imidlertid sluttført ved slutten av året. Hvaler Skole blir en realitet og 
fremdriftsplanen tilsier at skolen er klar til bruk august 2021.  
Renovasjon og vei 
Renovasjon har sett en økende mengde besøkende til miljøstasjonen både av husholdningskunder og næring. 
Det har gitt en betydelig økning i inntektene til miljøstasjonen. Renovasjon har i løpet av året startet tømming 
av nedgravde avfallsdunker. Dette har så langt vært en suksess både for driften og kundene våre. Det er 
arbeidet med renovasjonsanalysen parallelt med arbeidet opp mot næringene i kommunen. Det har vært 
fokusert på å skille næring fra husholdning og det ble laget en plan på når næringsavfallet skal være skilt ut fra 
husholdningsavfallet. Næringene har underveis fått være med i loopen. Ellers har driften gått som normalt. 
Vei har stort sett ikke hatt ansatte på jobb i 2019. Det har ført til at det har vært noe etterslep på en del 
oppgaver. Vi har stort sett klart å vedlikeholde det mest nødvendige. Veiene har i løpet av året vært utsatt for 
ekstreme mengder regn og derfor har hovedfokuset ligget i å vedlikeholde dette. Det ble ansatt en ny mann 
på vei og parkering 01.01.2020 
Park og friluft har hatt mye jobb på kyststier og Skjærhalden området. Året har gitt oss mye regn og det har 
også preget arbeidet med kyststiene. Mye masser som har blitt vasket bort og da måttet bli erstattet. 
Gatelysprosjektet med byttes av armaturer til LED samt montere noen nye målerskap, er utført.  
Skjærgårdtjenesten 
Skjærgårdstjenesten har hatt et normalt driftsår med lite utfordringer. Det er investert i en undervannsfarkost 
som kan benyttes til å hente opp gjenstander fra havbunnen og kartlegging av eventuelle båtvrak, 
stillehavsøsters osv. 
 
Det ha vært et år hvor den frivillige innsamlingen av ilanddrevet avfall har vært stor. Skjærgårdstjenesten har i 
større grad enn tidligere vært rundt på holmer og strender og hentet inn innsamlet avfall. En positiv trend 
som vi håper vil vedvare. 
Det ble i løpet av 2019 arbeidet på en parkeringsplan for kommunen. Denne blir ferdigstilt på vårparten 2020. 
Hvaler bredbånd 
Interessen for å få installert fiber er økende men vi har en flaskehals med montering hjemme hos kundene. 
Våre montører har mye å gjøre og det er vanskelig å forsere. Det har vært stort fokus på å legge fiber til 
pumpestasjonene da stabilt nett er avgjørende for driften nå som været er mer utfordrende. 
 
Kultur 
2019 har vært nok et aktivt år for virksomhet Kultur & fritid. Vi har etablert Festival Ung i Hvaler som Hvalers 
egen barne- og ungdomsfestival. I tillegg har virksomheten stått i førersete for å planlegge og gjennomføre 
nasjonalparkens 10 års jubileum med over 60 mindre og større arrangement gjennom året. Dette i tillegg til 
svært godt besøk og aktivitet i våre tjenester generelt gjennom året. 
 
Biblioteket har en liten økning i utlån og besøk. Mer-åpent er på plass og stadig flere brukere benytter seg av 
muligheten for å besøke biblioteket i ubemannet tid.  
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Fritidsklubben Kjeller'n har hatt fokus på å gi gode og stabile tilbud både til ungdommer og til elevene på 
mellomtrinnet. Videreført gratis varmt måltid på onsdager. 
Ferieklubb er videreført i 2019 med to uker på sommeren. Tilbudet blir godt mottatt både fra foreldre og 
barn.  
 
Kulturskolen viderefører sine tilbud på gitar, piano, fiolin, messing, treblås, film/foto, sang og dans. Det er 
venteliste på noen tilbud og god kapasitet på andre. 
Det er godt belegg og god aktivitet i Hvalerhallen. Færre lag gjør trykket på gymsalene mindre enn tidligere.  
Fra 2019 har vi hatt Kultursal Asmaløy klar som en ny arena i Kultur & fritids område. 
 
Besøkssenteret for nasjonalparken har også hatt et svært aktivt jubileumsår i 2019. Aktivitetsnivået har vært 
større en noen gang tidligere. Vår naturveileder har i tillegg hatt over 2 000 skole og barnehagebarn innom på 
ulike opplegg. Vi har benyttet mye tid i 2019 på større prosjekter som Frisk Oslofjord og Den naturlige 
skolesekken. Slike prosjekter vil gi oss flere oppgaver, besøk og generere midler inn.  
 
Kulturkontoret og Turistkontoret er samlokalisert i 1. etg i Kornmagasinet og fungerer svært godt som et viktig 
punkt i virksomheten. Her er det mye besøk innom og veiledning og møter med både fastboende, lag- og 
foreningslivet og turister utvikles her. I samarbeid med NAV har vi utvidet og videreutviklet 
sykkelutlånsordningen i 2019. Dette har vært en hektisk og spennende sesong som har gitt oss økte oppgaver 
og besøk også i skuldersesongen.  
 
Vi har økt fokus på, og utføring av tjenester til Hvalersamfunnet i form av tilrettelegging og infrastruktur i 
arrangementer og annet. Med scener, utstyr og kompetanse bidrar vi så mye vi får til inn i ulike 
arrangementer og opplegg.  
 
Vårt etablerte Nettverksmøte med lag og foreninger gir god samhandling og oversikt over det som rører seg i 
Hvaler. Som et resultat fra møtet i 2019 ble det satt opp kurs for frivilligheten i media og synlighet. Vi har 
stadig flere bistands- og tilretteleggingsoppgaver knyttet til at lag og foreninger får realisert sine tiltak. 
 
Det gode samarbeidet med Hvaler kulturvernforening om fokus på Akerøya fort og andre kulturminner 
videreutvikles. Kulturminnedagen i 2019 ble et synlig bevis på dette hvor vi sammen inviterer elever fra 
barneskolene inn i en skolehverdag tilbake i tid. 
 
Virksomheten øker graden av ulike publikumsrettede tiltak og har fokus på å gjennomføre dette i hele 
kommunen. Eksempler på dette er våre godt besøkte kulturkvelder som retter seg mot det voksne publikum, 
kveldendene trekker fulle hus, aktiviteter til barnehagene, Ung kultur møtes (UKM) som retter seg mot barne- 
og ungdomskultur og aktiviteter og forestillinger på sommeren.  
 
Hvalerprisen er et viktig element inn i å hedre frivillig arbeid og ildsjelene vi har i samfunnet vårt. 
Virksomhet Kultur & fritid jobber aktivt med synlighet og tilrettelegging både internt og eksternt. 
Virksomheten opplever å ha et godt omdømme, og etterlever så langt som mulig både visjonen ÅPEN og 
sammen er VI Hvaler kommune." 

 
 
 
Økonomi og vekst 

Indikator Verdi Mål Status Trend 

Budsjettavvik (netto) hittil i år  -0,6%    0%     

Årsprognose - Kr. 0     
 
Økonomistatus hittil i år (tall i tusen kroner) 

 
Regnskap 
utgifter 

Regnskap 
inntekter 

Regnskap 
netto 

Budsjett 
utgifter 

Budsjett 
inntekter Budsjett netto Netto avvik 

Seksjon for 
samfunnsutvikling  145 568   113 519   32 049   137 816   105 966   31 850   -199  
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Administrasjon seksjon 
samfunnsutvikling  1 988   314   1 674   3 074   250   2 824   1 150  

AREAL OG BYGGESAK  20 299   12 373   7 926   20 772   13 895   6 877   -1 049  
KOMMUNAL TEKNIKK OG 
EIENDOM  112 767   96 788   15 980   105 132   89 571   15 561   -418  

KULTUR  10 514   4 045   6 469   8 838   2 250   6 588   119  
 
Avvik per gruppeart  (tall i tusen kroner) 
.  Regnskap jan-des  Budsjett jan-des  Avvik i kroner  Avvik i prosent  

10 Brutto lønn  47 147 50 873 3 726 7,3% 

11+12 Driftsutgifter  49 718 36 202 -13 516 -37,3% 

13 Kjøp av tjenester  15 261 17 097 1 836 10,7% 

14 Overføringer  10 667 8 766 -1 901 -21,7% 

15 Finansutgifter  22 776 24 878 2 102 8,5% 

Sum utgifter  145 568 137 816 -7 752 -5,6% 

16 Salgs- og leieinntekter  -90 226 -88 786 1 440 1,6% 

17 Refusjoner eks. sykefravær  -8 027 -5 746 2 281 39,7% 

Sykefraværsrefusjoner  -1 132 -870 262 30,1% 

18 Overføringsinntekter  -2 782 -1 192 1 590       133,4% 

19 Finansinntekter  -11 352 -9 372 1 980 21,1% 

Sum inntekter  -113 519 -105 966 7 553 7,1% 

Totalt  32 049 31 850 -199 -0,6% 
 
Oppsummering Økonomi og vekst 
Hvaler bredbånd 
Vi har nådd målet om antall budsjetterte tilknytning av kunder, men kom sent i gang grunnet mye bruk av tid 
før rammeavtaler på arbeid var i orden.  
I det opprinnelige budsjettet ble det budsjettert med finanskostnader på kr. 1.344.000,-. Disse 
finanskostnadene skal føres sentralt og er ikke tatt med i regnskapet. 
Tilbakebetaling på kr. 10.000,- til de kunder som hadde betalt kr. 15.000,-, var ikke tatt med i budsjettet, men 
er med i regnskapet. Dette utgjorde kr. 977.147,-. 
Renovasjon og vei 
Avdelingen har holdt seg innenfor budsjettet med et underforbruk på kr. 753.255,-.  
Dette er i hovedsak grunnet merinntekter for næringskunder på Miljøstasjonen samt lavere driftskostnader 
for gatelys.  
Avdeling har hatt økede utgifter på veier og friluftsområder i tillegg til at inntekter fra torvdrift er overført til 
Kultur.     
Skjærgårdstjenesten 
Skjærgårdstjenesten blir i sin helhet finansiert av Oslofjorden friluftsråd og skal ikke belaste kommunens 
regnskap. Eventuelle overskudd eller underskudd skal avregnes mot bundne driftsfond hvor det for 2019 ble 
det avsatt kr. 623.205,-. 
Vann og avløp 
Det ble satset mye på vedlikehold av VA infrastrukturen i 2019. På den måten fikk vi også redusert våre fond, 
noe som vi har vært nødt til. Noen av kostnadene var ikke innenfor selvkostområdet og av den grunn ble det i 
regnskapet et overforbruk på kr. 1.098.153,-.  
Eiendom 
Eiendom hadde et merforbruk på kr. 70.834,- som er 0,7% i forhold til budsjett.  
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Samarbeid og læring 
Indikator Verdi Mål Status Trend 

Kvinneandel 41% -   

Sykefravær hittil i år  3,9%   -   
 
Sykefravær hittil i år 

 Sykefravær 
totalt 

Egenmeldt
  

Legemeldt Korttid (16d)
  

Seksjon for samfunnsutvikling  3,9%    0,8%    3,2%    1,4%   

     

AREAL OG BYGGESAK  3,6%    1,0%    2,6%    2,0%   

KOMMUNAL TEKNIKK OG 
EIENDOM 

 3,3%    0,7%    2,6%    1,3%   

KULTUR  1,4%    0,7%    0,7%    1,4%   

 
 
Sykefraværutvikling hittil i år 
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Oppsummering samarbeid og læring 
I virksomhetsplanen til KTE for 2019 var målet et sykefravær under 5,0%. Samlet viser nå sykefraværet for 
virksomheten 3,3%. Konklusjon er at vi er meget fornøyd med de ansatte og deres vilje til å stå på. 
 
 
Årsverk tjenesteytende bemanning 

Stilling  Årsverk  Antall stillinger  Gj.sn. stillings-%  
Adjunkt  0,36 1 36,0% 
Assistent  0,25 1 25,0% 
Fagarbeider  14,15 15 94,3% 
Ingeniør  2,00 2 100,0% 
Konsulent  6,10 7 87,1% 
Leder  16,30 18 90,6% 
Musikk- og kulturmedarbeider  0,70 3 23,3% 
Musikk/kultursk. lærer  0,20 1 20,0% 
Renholder  7,46 9 82,9% 
Rådgiver  11,80 13 90,8% 
Servicemedarbeider  2,50 3 83,3% 
Arbeidsleder  3,00 3 100,0% 

 
 
 
Interne prosesser 
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Indikator Verdi Mål Status Trend 

Avvik - HMS hittil i år  5   -   
Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern 
hittil i år 

- -   

Avvik - Tjenestekvalitet hittil i år - -   
Forbedringsforslag hittil i år - -   

 
 
 

44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



 

 
 

 

 

ÅRSRAPPORT 

FOR 

HVALER  

2019 
 

 
Produsert av: 

 

INNFORDRINGS –AVDELINGEN 

FOR 

KOMMUNALE KRAV 

ved Fredrikstad kemnerkontor 

 
06.02.2020 

 
 
 
 
 
 

119



Årsrapport 2019 

 
 
 

Innhold 
Kommentarer til restansene pr 31.12.19 ..................................................................................................... 3 

Selskap 8 – Hvaler kommune ................................................................................................................. 3 
Barnehage og skolefritid ...................................................................................................................... 3 
Eiendomsavgifter og eiendomsskatt .................................................................................................... 3 
Plan og byggesaksgebyr / Tvangsmulkt .............................................................................................. 3 
Husleie ................................................................................................................................................ 4 
Diverse tilfeldig fakturering .................................................................................................................. 4 
Pleie og omsorgstjenester ................................................................................................................... 5 

Diverse antallsoppgaver, oversikter og grafiske framstillinger ................................................................. 5 
Oversikt innrapportering til skattedirektoratet ....................................................................................... 5 
Oversikt over gebyr og renteinntekter siste 4 år ................................................................................... 5 
Oversikt over inntektene spesifisert opp mot budsjett i 2019 ............................................................... 6 
Totaloversikt vedr produserte purringer og varsler i Visma .................................................................. 6 
Et utvalg av produserte aktiviteter i Procasso siste 4 år ....................................................................... 6 
Restanseutviklingen for kommunale krav på Selskap 8 - Hvaler kommune ......................................... 8 
Alder på restanser ............................................................................................................................... 8 

Avdelingslederens sluttkommentarer. ..................................................................................................... 9 
Måloppnåelse -løsningsgrad ................................................................................................................ 9 
Procasso ............................................................................................................................................. 9 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

120



Årsrapport 2019 

 

 

Kommentarer til restansene pr 31.12.19 

Selskap 8 – Hvaler kommune 
 

Barnehage og skolefritid 

Type avgifter  Fakturert  31.12.2019   

Hvaler Barnehage/skolefritid 2010               5 217 073,00    0,00 % 

Hvaler Barnehage/skolefritid 2011               5 973 012,00                           -    0,00 % 

Hvaler Barnehage/skolefritid 2012               7 043 835,00                           -    0,00 % 

Hvaler Barnehage/skolefritid 2013               5 601 876,00                           -    0,00 % 

Hvaler Barnehage/skolefritid 2014               5 918 646,00                           -    0,00 % 

Hvaler Barnehage/skolefritid 2015               7 260 206,00                           -    0,00 % 

Hvaler Barnehage/skolefritid 2016               6 257 348,00                           -    0,00 % 

Hvaler Barnehage/skolefritid 2017               6 281 716,00                           -    0,00 % 

Hvaler Barnehage/skolefritid 2018               6 183 477,00              2 328,00  0,04 % 

Hvaler Barnehage/skolefritid 2019               6 073 369,00            86 391,00  1,42 % 

Totalt  21  kunder skylder pr 31.12.19            88 719,00  1,46 % 

 
Det er produsert 2 149 fakturaer, 155 purringer og 51 betalingsoppfordringer i 2019.  
Det er en kunde som har restanse for desember 2018. Samarbeidet med Hvaler fungerer godt innenfor 
dette området. Saksbehandler har veldig gode rutiner og har en meget god oppfølging av disse kravene. 
Inkludert i restansen ligger kr 3105,- i ubetalte rettsgebyr og omkostninger samt kr 2310,- i ubetalte 
purregebyr. 

 

Eiendomsavgifter og eiendomsskatt 

Type avgifter  Fakturert  31.12.2019   

Hvaler  Eiendomsavgifter 2010             38 559 327,00                           -    0,00 % 

Hvaler  Eiendomsavgifter 2011             41 319 621,00                           -    0,00 % 

Hvaler  Eiendomsavgifter 2012             43 318 253,00                           -    0,00 % 

Eiendomsavgifter/eiendomsskatt 2013             80 386 705,00                           -    0,00 % 

Eiendomsavgifter/eiendomsskatt 2014             84 430 897,00                           -    0,00 % 

Eiendomsavgifter/eiendomsskatt 2015             77 183 186,00                           -    0,00 % 

Eiendomsavgifter/eiendomsskatt 2016             77 930 961,00                           -    0,00 % 

Eiendomsavgifter/eiendomsskatt 2017             85 810 898,00                           -    0,00 % 

Eiendomsavgifter/eiendomsskatt 2018             86 252 709,00                           -    0,00 % 

Eiendomsavgifter/eiendomsskatt 2019             88 284 271,00         227 575,00  0,26 % 

Totalt 58 kunder skylder pr 31.12.19          227 575,00  0,26 % 

 
Det er produsert 28 260 fakturaer, 1307 purringer, 307 varsel ved særlig tvangsgrunnlag i 2019. Det er 
kun restanser på saker med forfall i inneværende år.  Saksbehandler har god kontroll på oppfølgingen av 
disse restansene. Inkludert i restansesummen ligger kr 7475,- i ubetalte rettsgebyr og omkostninger samt 
kr 21 258,- i ubetalte purregebyr. 

 

Plan og byggesaksgebyr / Tvangsmulkt 

Type avgifter  Fakturert  31.12.2019   

Hvaler plan og byggesaker 2010               6 474 603,00                           -    0,00 % 

Hvaler plan og byggesaker 2011               6 932 469,00                           -    0,00 % 

Hvaler plan og byggesaker 2012               8 245 650,00                           -    0,00 % 

Hvaler plan og byggesaker 2013               9 358 660,00                           -    0,00 % 

Hvaler plan og byggesaker 2014               8 956 081,00                           -    0,00 % 
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Hvaler plan og byggesaker 2015               9 300 767,00                           -    0,00 % 

Hvaler plan og byggesaker 2016               8 861 298,00            27 278,00  0,31 % 

Tvangsmulkt 2017               4 662 487,00         328 650,00  7,05 % 

Tvangsmulkt 2018                  489 359,00            36 490,00  7,46 % 

Tvangsmulkt 2019                  213 047,00            61 320,00  28,78 % 

Totalt 4 kunder skylder pr 31.12.19          453 738,00  212,98 % 

 
Det er produsert 14 fakturaer, 3 purringer og 1 betalingsoppfordring i 2019. 
Det er 2 kunder som har restanser på tvangsmulkt fra 2016. Det er ikke foretatt fristavbrytende tiltak og de 
eldste fakturakravene har allerede begynt å bli foreldet.  Dette skjer fordi Hvaler kommune stadig sier 
sakene skal utsettes. Vi purrer Hvaler kommune, men får ingen endelig avgjørelse. Det har vært veldig 
mye fram og tilbake med disse sakene. Vi hadde begjært utlegg på den ene saken, men Hvaler har åpnet 
mulig endring av kravet. Hvaler har betalt rettsgebyr og omkostninger som ble påført saken som de ba oss 
trekke tilbake. Vi avventer konklusjon og iverksetter tiltak ut fra dette. Inkludert i restansen ubetalte 
purregebyr på  kr. 4 060,-. 

 

Husleie 

Type avgifter  Fakturert  31.12.2019   

Hvaler Husleie 2010               2 067 360,00                           -    0,00 % 

Hvaler Husleie 2011               2 492 167,00                           -    0,00 % 

Hvaler Husleie 2012               2 614 696,00                           -    0,00 % 

Hvaler Husleie 2013               3 097 763,00                           -    0,00 % 

Hvaler Husleie 2014               3 167 037,00                           -    0,00 % 

Hvaler Husleie 2015               3 265 749,00                           -    0,00 % 

Hvaler Husleie 2016               3 445 936,00                           -    0,00 % 

Hvaler Husleie 2017               3 435 440,00              5 918,00  0,17 % 

Hvaler Husleie 2018               3 871 765,00  1 134,94 0,03 % 

Hvaler Husleie 2019               4 007 314,00  50 230,00 1,25 % 

Totalt 10  kunder skylder pr 31.12.19            57 282,94  1,43 % 

 
Det er produsert 577 fakturaer, 19 purringer og 13 betalingsoppfordringer i 2019.  
Restansen for 2017og 2018 gjelder en kunde som det er begjært utlegg på og vi har fått utleggstrekk hvor 
restbeløpet blir innfridd i begynnelsen av 2020. 
Inkludert i totalrestansen ligger kr 1 890 purregebyr og kr 1 130,- i rettsgebyr og omkostninger. 
Saksbehandler har god oversikt over sakene og følger disse opp på en god måte. 
 

Diverse tilfeldig fakturering 

Type avgifter  Fakturert  31.12.2019   

Hvaler diverse fakturering 2010             20 238 510,00                           -    0,00 % 

Hvaler diverse fakturering 2011             23 611 787,00                           -    0,00 % 

Hvaler diverse fakturering 2012             24 529 443,00                           -    0,00 % 

Hvaler diverse fakturering 2013             23 817 835,00                           -    0,00 % 

Hvaler diverse fakturering 2014             33 066 398,00                           -    0,00 % 

Hvaler diverse fakturering 2015             27 472 377,00                           -    0,00 % 

Hvaler diverse fakturering 2016             24 665 420,00              3 975,00  0,02 % 

Hvaler diverse fakturering 2017             35 522 824,00            33 832,00  0,10 % 

Hvaler diverse fakturering 2018             40 881 768,00            19 925,00  0,05 % 

Hvaler diverse fakturering 2019             42 273 056,00      1 495 908,33  3,54 % 

Totalt 81 kunder skylder pr 31.12.19      1 553 640,33  3,68 % 

 

Det er produsert 3 940 fakturaer, 228 purringer og 105 betalingsoppfordringer i 2019. 
Restansen for 2016 gjelder 2 kunder med restbeløp og disse ligger i en overvåkingsrutine. Restansene for 
2017 og 2018 gjelder 3 saker. En sak som gjelder husleie i akuttbolig hvor skyldner er flyttet til utlandet, to 
saker vedr. fjerning og rydding av fartøy. Den ene skyldneren en død og vi venter på å kunne melde kravet 
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i proklama. Den andre saken har vedk. fått oppnevnt verge og vi følger saken videre. Inkludert i 
totalrestansen ligger kr 8 310,- i ubetalte rettsgebyr og omkostninger samt kr 5 925,- i ubetalte purregebyr. 
Saksbehandler har god oversikt over sakene og samarbeider greit med Hvaler kommune. 
 

Pleie- og omsorgstjenester 

Type avgifter  Fakturert  31.12.2019   

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2010                   970 847,00                           -    0,00 % 

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2011                1 021 702,00                           -    0,00 % 

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2012                   765 462,00                           -    0,00 % 

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2013                   781 897,00                           -    0,00 % 

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2014                   772 693,00                           -    0,00 % 

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2015                1 033 735,00                           -    0,00 % 

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2016                1 275 489,00                           -    0,00 % 

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2017                2 032 389,00                           -    0,00 % 

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2018                2 160 705,00              1 394,00  0,06 % 

Hvaler Pleie og omsorgstjenester 2019                3 685 862,00            17 251,50  0,47 % 

Totalt 14  kunder skylder pr 31.12.19            18 645,50  0,51 % 

 
Det er produsert 1276 fakturaer, 82 purringer og 25 betalingsoppfordringer i 2019.  
Inkludert i totalrestansen ligger det kr 3 677,50 i ubetalte purregebyr.  
Oppfølgingsarbeidet på denne type krav fungerer veldig greit.  
 
 

Diverse antallsoppgaver, oversikter og grafiske framstillinger 
 

Oversikt innrapportering til skattedirektoratet 

INNRAPPORTERING TIL SKATTEDIREKTORATET (ligningsoppg.for pass/stell av barn)  

Hvaler 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totalbeløp pr år    5 174 915,00     5 454 970,00     5 204 315,00        5 362 196,00        5 302 339,00  5 251 245,00 

Antall oppgaver 210 217 204 204 192 206 

 
Kommentarer til oversikten vedr. innrapportering til skatteetaten. 

 
Alt er rapportert elektronisk til ALTINN og vi har mottatt kvitteringer på at alt er i orden. Selve 
ligningsoppgavene er sendt elektronisk via SVARUT og dette har fungert veldig bra. 
 
 

Oversikt over gebyr og renteinntekter siste 4 år 
 

Type inntekt 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

1624 Purregebyr og omkostninger 230 989,00 215 680,00 214 260,00 238 402,00 

1627 Rettsgebyr fra Procasso 171 744,00 88 524,00 88 597,00 52 931,00 

1900 Produserte forsinkelsesrenter 86 436,00 110 749,00 134 158,00 102 548,00 

Total 489 169,00 414 953,00 437 015,00 393 881,00 

 
Kommentarer til inntektene.  
 
Vi purrer ca. 6,4 % av utfakturerte krav og må produsere betalingsoppfordringer på ca. 2,3 % av utfakturert 
krav.  Det har vært en økning i antall purringer og betalingsoppfordringer i 2019 noe som vises på art 1624 
i regnskapet. Det har vært en liten økning i antall begjæring om tvangssalg av fast eiendom fra 2018 – 
2019, men tydelig nedgang i antall begjæring om utlegg.  Dette vises spesielt som lavere inntekter på 
rettslige omkostninger på art 1627 i regnskapet.  Fra 01.01.2019 øket rentesatsen fra 8,50 % p.a. til 8,75 
% p.a. og en ny økning igjen fra 01.07.19 til 9,25 % p.a.  
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Oversikt over inntektene spesifisert opp mot budsjett i 2019 
 

 
 
Her ses faktiske inntekter i 2019 opp mot budsjett.  Totalt sett ligger inntekten under budsjettkravet pga. 
lavere antall saker med tyngre innkrevingstiltak. 
 
 

Totaloversikt vedr produserte purringer og varsler i Visma 

 Type krav  Antall   Beløp   Antall   Beløp  %  Antall    Beløp   % 

   Fakt.     1 Purr    av fakt  2 Purr    av fakt 

Hvaler Barnehage/SFO         2 149            6 073 369,00           155           499 011,00  8,22 %            51         155 198,00  2,56 % 

Hvaler 
Eiendomsavgifter       28 260          88 284 271,00        1 307        4 529 141,00  5,13 %          307      1 033 074,00  1,17 % 

Hvaler Plan og 
Byggesak              14               213 047,00               3             59 770,00  28,05%              1           38 570,00  

18,10 
% 

Hvaler  Husleie            577            4 007 314,00             19           134 255,00  3,35 %            13           71 855,00  1,79 % 

Hvaler Diverse tilfeldig         3 940          42 273 056,00           228        3 909 643,00  9,25 %          105      2 025 814,00  4,79 % 

Hvaler Pleie og omsorg         1 276            3 685 862,00             82           177 478,00  4,82 %            25           22 566,00  0,61 % 

TOTAL       36 216        144 536 919,00        1 794        9 309 298,00  6,44 %          502      3 347 077,00  2,32 % 

 
Oversikten viser de tiltakene som er gjennomført, i Visma, spesifisert pr type krav  
 

Et utvalg av produserte aktiviteter i Procasso siste 4 år 

 Selskap 8 – Hvaler kommune 
År 

2016 
År 

2017 
År 

2018 
År 

2019 

FAST EIENDOM:         

Begjært tvangssalg av fast eiendom - legalpant 25 16 12 16 

Besluttet tvangssalg - overs. Megler 8 4 2 3 

Begjært fravikelse - legalpant 4 0 2 0 

Restbeløp Visma før tilbakekalling 6 5 0 2 

BEGJÆRT UTLEGG :          

Begjært utlegg/forliksklage § 7-2F 13 8 12 8 

Forliksklage 0 3 0 0 

Begjæring om utlegg vedr. tvangsmulkt 0 2 0 0 

UTLEGGSTREKK:         

Utleggstrekk NAV 2 0 0 0 

Utleggstrekk parkering NAV  0 0 0 1 

Utleggstrekk  3 0 2 0 
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BETALINGSAVTALER:         

Betalingsavtaler på kontoret  0 0 0 0 

Betalingsavtaler med følgeskriv 0  0 0 1 

Gjeldsbrev 0 0 0 1 

Avdragsordning:         

Avdragsordninger 2 2 0 5 

Avdragsgiro 17 6 0 10 

Purring avdrag 6 2 0 6 

DØDSBO         

Proklama melding om krav 0 0 1 0 

Meldt krav til etterlatte 0 4 3 3 

 
Dette er en oversikt over et lite utvalgte aktiviteter i Procasso. 

RESTANSEOVERSIKT 4 siste år 
 

    SELSKAP 8 - HVALER KOMMUNE       

TYPE AVGIFT  ÅR 2016   ÅR 2017    ÅR 2018    ÅR 2019  

B.hage og SFO 6 257 348,00           6 281 716,00               6 183 477,00                6 073 369,00  

restanse pr 31.12. hvert år 219 252,00               148 246,00                   110 231,00                       88 719,00  

% av omsetningen 3,50 % 2,36 % 1,78 % 1,46 % 

          

Eiendomsavgifter 77 930 961,00        85 811 524,00            86 252 709,00             88 284 271,00  

Restanse pr 31.12. hvert år 316 478,00               268 805,00                   328 944,00                    227 575,00  

% av omsetningen 0,41 % 0,31 % 0,38 % 0,26 % 

          

Plan og byggesaker/ 
Tv.mulkt 

8 861 298,00           4 662 487,00                   489 359,00                    213 047,00  

Restanse pr 31.12. hvert år 546 637,00               691 367,00                   456 656,00                    453 738,00  

% av omsetningen 6,17 % 14,83 % 93,32 % 212,98 % 

          

Husleie 3 445 936,00           3 435 440,00               3 871 765,00                4 007 314,00  

Restanse pr 31.12. hvert år                        80 353,00                   68 080,00                      51 138,00                       57 282,94  

% av omsetningen 2,33 % 1,98 % 1,32 % 1,43 % 

          

Diverse tilfeldig fakturering 24 665 420,00        35 522 824,00            40 881 768,00             42 273 056,00  

Restanse pr 31.12. hvert år 4 840 681,00           2 643 821,00               3 466 557,00                1 553 640,33  

% av omsetningen 19,63 % 7,44 % 8,48 % 3,68 % 

          

Pleie og omsorgstjenester 1 275 489,00           2 032 389,00               2 160 705,00                3 685 762,00  

Restanse pr 31.12. hvert år                           8 109,00                171 083,00                   131 774,00                       18 645,50  

% av omsetningen 0,64 % 8,42 % 6,10 % 0,51 % 

          
TOTALER Hvaler 
kommune 

  
      

TOTALOMSETNING pr år 122 436 452,00 137 746 380,00 139 839 783,00 144 536 819,00 

TOTALRESTANSE pr år 6 011 510,00 3 991 402,00 4 545 300,00 2 399 600,77 

Restanseprosent pr år 4,91 % 2,90 % 3,25 % 1,66 % 

 
Kommentarer til restanseutviklingen: 
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Det er en gledelig nedgang i restanseprosenten sammenlignet med 2018.  
Vi har gjort det samme når det gjelder plan- og bygningssaker som vi har gjort i Fredrikstad. Det blir kun 
fakturert tvangsmulkter på denne reskontrotypen fra og med 2018, men vi har en del gamle restanser på 
byggesaksgebyr før denne endringen skjedde. Derfor er restanseprosenten på dette høy i forhold til 
fakturert beløp i 2019. 
 

 
 

Restanseutviklingen for kommunale krav på Selskap 8 - Hvaler kommune 
 

 
 
Kommentarer til restanseutviklingen for Selskap 8,  se kommentarer ovenfor. 
 
 
 

Alder på restanser 
 

Type krav År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 

Barnehage og skolefritid            86 391,00         2 328,00                         -                        -    

Eiendomsavg./E.skatt         227 575,00                      -                           -                        -    

Plan & Bygg / Tvangsmulkt            61 320,00       36 490,00        328 650,00       27 278,00  

Husleie            50 230,00         1 134,94             5 918,00                      -    

Diverse fakturering      1 495 908,33       19 925,00          33 832,00         3 975,00  

Pleie og omsorgstjenester            17 251,50         1 394,00                         -                        -    

SUM      1 938 675,83       61 271,94        368 400,00       31 253,00  

 
Totalrestansen på kr. 2 399 600,77 er fordelt slik for inneværende år og eldre år. Dette tilsier høy 
løsningsgrad på kravene. 
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Avdelingslederens sluttkommentarer. 
 

Måloppnåelse -løsningsgrad 
 

Mål 97,7 % resultatet ble 98,34%.  
  
Vi nådde målet med god margin denne gangen. Dette viser at vi har god oppfølging av kravene. 
 
 

Procasso 
 

Procasso har vært stabilt i 2019.  
Betalingene som gjelder saker til Hvaler kommune overføres månedlig til konto 7050 06 18947 og blir 
postert på art 210320025 i regnskapet. 
Vi har jobbet mye med integrasjonsløsningen mellom Procasso og sak-arkivsystemet Elements. Det er 
planlagt at dette skal gå i produksjon 12. februar 2020.   
Vi har også kjøpt flere nyttige moduler som skal integreres i Procasso. Disse skal gjøre innkrevingen enda 
bedre.  Vi får nå integrasjon mot ligningsvask, betalingsanmerkninger, folkeregisteret, telefon og 
reservasjonsregisteret, matrikkel og svar ut.  
Disse investeringene vil gjøre Procasso enda mer profesjonelt og sikre likebehandling av kundene.   
Vi har også kjøpt en anonymiseringsmodul som skal sikre anonymisering av avsluttede saker slik at vi 
tilfredsstiller kravene til GDPR.   
 
Vi håper Hvaler kommune er fornøyd med vår innsats i 2019 
 
 
Fredrikstad 06.02.2020 
Lillian S. Eidet 
avdelingsleder 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)                            
Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 996 840 840  

 

Østfold 
kontrollutvalgssekretariat 

Kommunestyret i Hvaler 
 
 
   
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2020/106-4-53920/2020-BJGU  3011-186 08.06.2020 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til Hvaler kommunes årsregnskap for 2019 
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir kontrollutvalget uttalelse til 
årsregnskapet til kommunestyret, før regnskapet endelig vedtas i kommunestyremøte. Kopi 
av kontrollutvalgets uttalelse skal sendes til formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i møte 18. juni 2020 behandlet årsregnskapet 2019 for Hvaler kommune 
og avgir følgende uttalelse til kommunestyret. 
 

 Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2019 for Hvaler kommune.  
Sammen med årsregnskapet forelå rådmannens årsmelding og revisjonsberetningen 
for 2019. 

 

 Kommunens årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i 
samsvar med lov og forskrifter etter gjeldende tidsfrist.  

 
 

 Kommunens driftsregnskap for 2019 viser et negativt netto driftsresultat på 
kr. 19 168 855.- og er avsluttet med et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr. 0,-.   
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr. 63 272 235,-. Av dette er kr. 
51 507 857,- dekket med lån. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 
 

 Kontrollutvalget merker seg følgende nøkkeltall fra regnskapet 2019: 
- kommunens regnskapsresultat viser netto driftsresultat sett i forhold til 

driftsinntekter på – 4,1 %. Fylkesmannens anbefalte nivå på dette nøkkeltallet er 
minimum + 1,75 % for å opprettholde kommunens formue.  

 

- Hovedårsakene til driftsresultatet skyldes i all hovedsak følgende forhold:  
 Merinntekt på skatt fra inntekt og formue på ca 3,3 millioner kroner 
 Merinntekt på rammetilskudd med 0,9 millioner kroner. 
 Mindreutgift på renteutgifter og avdrag med ca 1,9 millioner kroner. 
 Merinntekt på renteinntekter med ca 1,9 millioner kroner. 
 Merforbruk hos seksjonene med ca 15,1 millioner kroner. 
 Merutgift på kalkulatoriske kostnader mot selvkostområdene på ca 1,7 

millioner kroner. 
 

- Kommunens netto langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) per 31.12 
2019 utgjør 594.9 millioner kroner som er en økning med 40.2 millioner i løpet av 
2019.  
  

- Kommunens disposisjonsfond (frie midler) er ved årsskifte 30,7 millioner kroner 
som er en reduksjon med 1,7 millioner kroner fra året før.  
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Saksnummer 2020/106-53920/2020  

 

Revisor har den 5. juni 2020 avlagt revisjonsberetningen for regnskapsåret 2019 med 
følgende forbehold: 

 

 Regnskapsskjema 2A viser vesentlige budsjettavvik. Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på 
grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i det aktuelle år, jf. kommuneloven 
§ 46 nr. 3. Vi viser til kommunens redegjørelse i årsmeldingen under avsnitt 1.2 Presentasjon av 
regnskapet.  

 Det er solgt anleggsmidler uten budsjettmessig dekning og nødvendig vedtak. 
 Hvaler kommune inntrådte i Borg Havn IKS 1.1.2018. Revisjonen har ikke fått tilstrekkelig 

dokumentasjon på beregninger av aktiva vedrørende Hvaler havn som skal overdras til Borg Havn IKS. 
Anleggsmidlene står fremdeles oppført i kommunens balanse. 

 
I tillegg har revisjonen gitt en merknad under avsnittet «andre forhold»: 

 

 I H-3/14 fremkommer at generasjonsprisippet innebærer at kommunen ikke skal bygge opp 
selvkostfond over lengre tid, men ha en planlagt prosess både for oppbygging og nedbygging av 
fondet. Det anbefales at dette praktiseres slik at et overskudd (eller underskudd) i ett år tilbakeføres 
til (eller dekkes inn fra) brukerne innen fem år etter at overskuddet (eller underskuddet) i 
selvkostkalkylen oppstod. En andel av fondsmidler knyttet til feiing, slamtømming, vann og avløp er 
eldre enn 5 år. 

 

 
Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til regnskapet for Hvaler kommune for 2019 
og slutter seg til revisors beretning av 5. juni 2020. 
 
 
 

Hvaler, 18. juni 2020 
 
 
 

Ingerid Bjercke 
Leder av kontrollutvalget 

 
 
Kopi: Formannskapet 
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Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Utvalg for tjenester og oppgaver 02.09.2020 33/20 
Formannskapet 03.09.2020 79/20 
Kommunestyret 17.09.2020  

 
Plan for opprydding i spredt avløp - Hvaler kommune 
 
 
Sammendrag 
 
En av de primære forurensningskildene i Norge er spredt avløp, altså private vann- og 
avløpsløsninger. Hvaler kommune har utarbeidet en plan for hvordan oppryddingen skal skje. Den 
regulerer alt fra identifisering av utslippskilder, til oppfølging og tilsyn av disse. Den regulerer også 
hvilke private løsninger vi godtar, og hvilke krav vi stiller til disse. 
 
Bakgrunnen for planen er krav som fremgår av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, 
implementert i norsk rett fra 1. januar 2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(Vannforskriften). Her fremgår det av § 4 at det kreves at tilstanden i overflatevann (kystvann, 
brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes 
med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen 
utgangen av 2021.  
 
Saken ble først behandlet i kommunestyret i sak 28/20. Det ble da vedtatt å sende saken på høring. 
Høringsfrist ble satt til 5. august 2020. Ved fristens utløp, så har Hvaler kommune ikke mottatt noen 
kommentarer til planen. Den sendes derfor til utvalg for tjenester og oppgaver og kommunestyret for 
ny behandling.  
 
 
Saksopplysninger 
 
Hvaler kommune er lovpålagt å utarbeide en plan for opprydding i spredt avløp. Hvaler har aldri hatt 
en lignende plan før, og kommunen trenger et arbeidsdokument for denne typen saker, noe vi trenger 
for å oppnå kravene om god økologisk vannkvalitet. Per dags dato er det omtrent 300 private anlegg 
på Hvaler, og mange av disse har gamle og utdaterte utslippstillatelser. Rundt 30 av anleggene 
minirenseanlegg som kommunen aldri har ført kommunalt tilsyn med. 
 
Plan for opprydding i spredt avløp ligger vedlagt saksfremlegget og kan lese i sin helhet der. Det vil 
ved neste korrigering av Hvaler kommunes gebyrregulativ bli foreslått endringer i gebyrregulativet som 
omhandler tilsyn av private anlegg. 
 
Planen ble sendt ut på høring 24. juni 2020, med høringsfrist 5. august 2020. Planen ble lagt ut på 
kommunens hjemmeside, samt sosiale medier. Den er også oversendt bransjefolk, hytteforeningen og 
miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Ved fristens utløp, så hadde Hvaler kommune 
ikke mottatt noen innspill eller øvrige kommentarer til planen med tilhørende forskrift.  

Saksnr 2020/1402 - Plan for opprydding i 
spredt avløp - Hvaler kommune - 
Doknr 3 

Arkivkode M30 
Saksbehandler Anders Kristoffer Johansen 
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Hva angår planens innhold, så forutsettes dette kjent, da utvalget og kommunestyret nylig har hatt 
saken til behandling.  Det er ikke gjort noen endringer i noen vedlegg siden forrige behandling under 
kommunestyremøtet 18. juni 2020.  
 
Planen vedtas i kommunestyret, og saken innstilles i utvalget for tjenester og oppgaver. 
Formannskapet får planen til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Plan for opprydding i spredt avløp  
 
 
Vurdering 
 
Hvaler kommune er lovpålagt å foreta en opprydding i spredt avløp innen utgangen av 2021. Plan for 
opprydding i spredt avløp er ment som et bindende arbeidsdokument for kommunen. Et slikt 
dokument vil lette saksbehandlingen merkbart, og rådmannen mener at den gir kommunen et godt 
mandat til å foreta en etterlengtet og nødvendig opprydding.  
 

Konklusjoner 
 
Plan for opprydding i spredt avløp dekker et lovpålagt krav kommunen må ha. Planen har vært ute på 
høring, uten at det kom noen kommentarer på planens innhold. 
 
Det er Utvalg for tjenester og oppgaver som innstiller til kommunestyret. Formannskapet får saken til 
orientering/uttalelse. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Plan for opprydding i spredt avløp vedtas. Planen er bindende for kommunens oppryddingsarbeid i 
spredt bebyggelse, og setter føringer for fremtidige private avløpsløsninger i Hvaler kommune. 
 
Hvaler kommune, 17.08.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
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Postadresse: 
Storveien 32 

Besøksadresse: 
Storveien 32 

Telefon: 
69 37 50 00 

E-post: 
postmottak@hvaler.kommune.no 

 

 
1680 SKJÆRHALDEN 

 
1680 SKJÆRHALDEN 

Telefax: 
69 37 50 01 

Internett: 
www.hvaler.kommune.no 

Vedlegg: 
0 

 

 

 

  

Hvaler kommune 

Opprydding i spredt 
avløp 
Plan for hvordan Hvaler kommune skal rydde opp i forurensning som 
følge av spredt avløp innen utgangen av 2021 
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1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for planen er krav som fremgår av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 
2000, implementert i norsk rett fra 1. januar 2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(Vannforskriften). Her fremgår det av § 4 at det kreves at tilstanden i overflatevann (kystvann, 
brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk 
tilstand innen utgangen av 2021. 

 

I en rapport fra 2014 vises det til at vannkvaliteten i 15 av 16 undersøkte vannforekomster 
klassifiseres som moderat eller dårligere. Kilder til forurensning er i hovedsak fra landbruk og 
avløp i spredt bebyggelse. 

 

For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker 
vannforekomstene. Denne planen tar sikte på opprydding i spredt avløp, og er i så måte 
begrenset fra andre forurensningsfaktorer som eksempelvis landbruk. Samtidig, så tar planen 
hensyn til sårbare områder på Hvaler – det være seg vannkilder, jordbruk eller annet. Det er 
viktig å huske på at målet om god vannkvalitet for hele kommunen også er avhengig av andre 
kommuners arbeid. Hvalers plassering i havgapet gjør oss sårbare for påvirkning fra alle 
kommuner langs Glomma. Ettersom at vannet som renner ut hos oss er forurenset, så er det 
begrenset hvor mye vi som kommune kan gjøre for å fjerne forurensningen helt.  

 

I tråd med myndighetsfordelingen i Norge er nasjonale og regionale myndigheter opptatt av 
sterk kommunalt engasjement og eierskap til prosessen med karakterisering og tiltaksplanlegging 
for vannforekomstene. Det er etablert et interkommunalt prosjektarbeid om vannområdene. 
Hvaler kommune er eksempelvis med i vannområdet Glomma sør – et vannområde som arbeider 
sammen og bistår hverandre med flere ulike utfordringer knyttet til vann- og 
avløpsproblematikk. Hvaler kommune er også medlem av Kystgruppa – en gruppe med 
sammenfallende interesser som innholdet i denne arbeidsplanen. 

 

En kommer ikke bort fra at Hvaler kommune i stor grad er en «hyttekommune», men vi har også 
omtrentlig 4600 fastboende. Selv om de aller fleste er koblet til det offentlige vann- og 
avløpsnettet, så finnes det fastboende med private vann- og/eller avløpsanlegg. Hva angår 
kommunens utfordringer knyttet til spredt avløp er det noen ting som skiller seg ut. Vi har steder 
med direkte utslipp til terreng, drenering eller resipient uten at det skjer rensing av avløpsvann, 
vi har kummer eller slamavskillere i eldre septikkummer i følsomme og normale områder, innlagt 
vann uten tilfredsstillende avløpsløsning (eksempelvis brønnvann), kravene i tidligere gitte 
utslippstillatelser overholdes ikke, eller så kan det være monteringsfeil, feil i renseanlegg, 
feilkoblinger, overbelastning eller feildimensjonering av anlegg. Det kan også være at kommunen 
mangler oversikt over de private avløpsanleggene vi har. 
 
Det er i utgangspunktet ikke noe galt med private avløpsanlegg. Mange steder har ikke en mulig 
tilknytning til det offentlige vann- og avløpsnettet, og må derfor tilrettelegge for en annen 
godkjent privat løsning. Vi har imidlertid flere gamle løsninger som ikke overholder dagens krav 
til utslipp.  
 

Alt dette ønsker vi å få ryddet opp i ved gjennomføringen av denne planen.  
 
I denne planen vil vi redegjøre for hvordan vi ønsker at prosessen skal skje. Det gjelder fra 

Kommentert [JAK1]: Vent på svar fra Maria. Legg inn 
rapporten.  
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høringsrunde til avsluttet plan. Underveis vil vi også sette visse rammer for gjennomføringen, hva 
vi prioriterer og hvordan vi ønsker utfallet skal bli. Planen er ment å gjenspeile utførelsens 
livssyklus fra start til slutt, med viktige presiseringer underveis.  
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1.1 Formål 

Formålet med handlingsplanen er å redusere forurensningsbidraget som kommer fra private 
avløpsanlegg, slik at Hvaler kommune når målene i EUs vanndirektiv om en god økologisk 
vannkvalitet.  

 

Planen beskriver hvordan oppryddingen skal skje, og hvordan befolkningen skal involveres. 
Den sier også noe om tillatte renseløsninger, kostnadsrammer og regelverk.  

1.2 Bakgrunn 

Hvaler kommune er ikke alene om å utforme en plan som denne. EUs vanndirektiv forplikter 
samtlige kommuner i Norge, så bakgrunnsmaterialet kommunen har kunnet plukke av er rikt. 
Det er imidlertid slik at Hvaler kommune står i en særskilt posisjon i kraft av å være en 
kystkommune med et begrenset antall private renseløsninger. Av kommunens fastboende er 
et høyt antall påkoblet kommunalt ledningsnett. Det ovenstående har gjort at kommunen i 
stor grad har utformet planen selv.   

 

Vi har sett til tiltaksplanen til vannområdet Glomma Sør1 for å se hvilke konkrete tiltak som er 
fastslått der. Av planen fremgår det at det ikke er så mye som er fastsatt konkret for Hvaler. I 
form av å være en kystkommune har det seg slik at Hvaler er mottaker av vann fra blant annet 
Glomma. Det innebærer at vi, uavhengig av hvor mange tiltak vi gjennomfører, trolig aldri vil 
oppnå svært gode resultater fra vannkildene våre, med mindre kommunene nordover gjør en 
tilsvarende ryddejobb.  

 

1.3 Utførelse 

En slik opprydding vil være tid- og kostnadskrevende, noe vi kommer tilbake til i planen. 
Arbeidet vil i stor grad bli utført av kommunen i form av kartlegging, pålegg og oppfølging av 
det enkelte utslipp, men kommunen vil være avhengige av ekstern bistand når det kommer til 
tilsyn, befaringer og annet arbeid som skjer utendørs. Kartlegging bekostes av Hvaler 
kommune, mens beløp knyttet til tilsyn og prøvetaking vil bli pålagt anleggseier over 
kommunens gebyrregulativ. Denne praksisen er vanlig i alle andre kommuner. 

 

Samtidig kommer man ikke utenom at mye av arbeidet beror på innbyggernes deltakelse. 
Flere vil oppleve at de må gjøre et aktivt arbeid frem til utgangen av 2021. Det kan bli aktuelt å 
pålegge enkelte kommunal tilkobling, noen vil muligens måtte søke om en ny utslippstillatelse 
og flere vil få pålegg om å utbedre utslippsløsningene de har per dags dato. Hvaler kommunes 
visjon er imidlertid at denne planen skal utføres av kommunen og innbyggerne sammen, noe vi 
flere ganger vil peke på alternativer for å få til i handlingsplanen. Kommunen vil også innføre 
kommunale tilsyn med de private renseløsningene, og det er inngått en intensjonsavtale med 
Driftsassistansen i Østfold (heretter DaØ) om utførelsen av dette. Oppfølging av 
tilsynsrapportene, pålegg og saksbehandling, vil utføres av kommunen selv. Kostnadene for 
tilsyn går over selvkost og vil få en egen post i kommunens gebyrregulativ ved neste 
korrigering.  

 

                                                           
1 http://glomma-sor.no/wp-content/uploads/2016/09/Lokal-tiltaksanalyse-Glomma-S%C3%B8r.pdf, sitert 
05.02.2019. 
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1.4 Definisjoner 

Pe: 

VA: 

Fellesanlegg:  

G: 

Avlop.no.  

 

2 Forhåndskartlegging og ulike områder 

Hvaler kommune har startet med kartlegging av områder i randsone2 og spredt bebyggelse for å 
undersøke potensialet for tilknytninger til offentlig ledningsnett. I den forbindelse har vi også 
sett på boliger i tett bebyggelse som av ulike grunner ikke er tilkoblet tilgjengelig ledningsnett i 
området. Vi har også tatt med i vurderingen områder som ligger i kommunens prosjektplan for 
utbedringer de neste årene3. Kommunen har også iverksatt en gjennomgang av slamavskillere 
som skal saneres. Arbeidet med opprydding i spredt avløp og sanering av gamle slamavskillere 
går parallelt.  

 

I arbeidet har kommunen sett til kommunale saksbehandlerverktøy for å skaffe oversikt over 
samtlige private renseanlegg vi har. De fleste er registrert i systemene og ligger inne med 
faktura for gebyrer, herunder blant annet for tømming. Det fungerer imidlertid bare som et 
utgangspunkt, da kommunen finner grunn til å tro at vi har flere private anlegg enn det vi er klar 
over. Videre arbeid omfatter derfor en gjennomgang av eiendomsmapper i kommunens arkiv, 
slik at vi kan gå tilbake for å se om tidligere gitte utslippstillatelser tilfredsstiller dagens 
rensekrav. I kommunen er det særlig minirenseanlegg, slamavskillere, gråvannanlegg og olje- og 
fettutskillere som er aktuelle. Noen har fått innvilget tillatelser i nyere tid (2014<) og må derfor 
ikke vurderes på nytt, men det vil være aktuelt med kommunalt tilsyn og prøvetaking av 
samtlige anlegg. Gjennomgangen viser at vi har flest slamavskillere, og det er naturlig å fokusere 
på sanering av disse der det er mulig.  

 

Det er først når dette arbeidet er gjennomført vi kan starte med å sende ut pålegg etter soner i 
prioritert rekkefølge. Når det gjelder soner, så finner kommunen det hensiktsmessig at disse 
deles inn etter øy, da vi ikke har eksempelvis drikkevannskilder i kommunen.  
 
Oppsummeringsvis viser gjennomgangen at det er omtrentlig 300 eiendommer som har innlagt 
vann med tilhørende utslipp, uten at det er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Det er da 
primært snakk om minirenseanlegg og slamavskillere. Av disse har kun tre minirenseanlegg blitt 
innvilget etter 2017. 

 

2.1 Utsatte områder 

Tidligere gjennomganger og prøvetakinger på Hvaler har vist dårlige resultater på vannkvalitet 
i Vauerkilen (2018) og Djupedalsbekken (2011). VA-avdelingen i Hvaler kommune har hatt et 
møte med kommunens avdeling for naturforvaltning og konkludert med at det også finnes 
utsatte landområder hvor vi ønsker å redusere utslipp, eventuelt forhindre det. Selv om vi i 

                                                           
2 Se punkt 2.2.2. 
3 Kommuneplan over VA-prosjekter frem til 2028. 
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dag ikke har noen konkrete områder vi trenger opprydding i, så vil hver enkelt sak vurderes i 
lys av tilgjengelige databaser for jordbruk, artsmangfold og andre diametere. Av den grunn, så 
er det ikke hensiktsmessig å gi en konkret fremstilling av hvor disse områdene er, siden vi vil 
følge det opp nøye i hver enkelt påleggssak. Det interkommunale arbeidet med 
landbruksavdelingen er et fokusområde for VA-avdelingen når denne planen iverksettes.   

 

Hvaler stiller imidlertid sterkt sammenlignet med andre kommuner. Vi har relativt få private 
anlegg, og det er derfor hensiktsmessig, og praktisk, at hver enkelt sak vurderes individuelt. På 
den måten kan hver sak sjekkes opp mot registre vi har eksempelvis for utsatte landområder. 
Det er også årsaken til at oppfølgingen av planen vil skje øy for øy, siden vi, som nevnt, ikke har 
områder med drikkevannskilder. Vi har imidlertid flere badestrender, og det er viktig med god 
kontroll på anlegg med resipient i nærheten av disse.  
 

2.2 Bebyggelse som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett 

Hvaler kommune har per dags dato 2063 helårsboliger med avtaletype vann og avløp, 
eventuelt kun en av disse. Av fritidsboliger er det 2981 tilkoblinger. Det innebærer at vi har 
totalt 5044 tilkoblinger til det kommunale nettet4.  Kommunen vil kunne få 
kapasitetsproblemer på ledningsnettet i fremtiden dersom oppgraderinger ikke henger med 
antallet nye tilkoblinger. Den problematikken går imidlertid utenom denne planen; Hvaler 
kommune har svært få private anlegg, og disse kommer vi til å prioritere at blir tilkoblet. Det er 
foreløpig få steder som nærmer seg kapasitetsproblemer.  

 

Det avgjørende for denne typen bebyggelse er bebyggelsesmønsteret og avstanden til 
nærmeste kommunale avløpsnett. Det vil være aktuelt å stille krav om fellesanlegg der 
kommunen mener det er en optimal løsning, pga. praktiske hensyn i henhold til ledningstrase, 
samt økonomiske hensyn for å få ned de totale anleggskostnadene og dermed kostnadene for 
den enkelte eier, og kommunen hvis kommunen skal eie og/eller drifte hele/deler av anlegget. 
Det er også gunstig å tenke fellesløsninger for private anlegg, både økonomisk og av 
driftshensyn. For øvrig vil det være problemer knyttet til kostnader for slike prosjekter, 
uavhengig om det gjelder en eller flere boliger som kreves tilknyttet. Se mer om dette under 
punkt 4.2. 

 

2.2.1 Spredt bebyggelse 

Med spredt bebyggelse menes bygninger med stor avstand til kommunalt vann- og 
avløpsnett. I slike tilfeller vil kost/nytte-verdien av å kreve kommunal tilkobling bli for høy. I 
saker med boliger i spredt avløp vil det derfor ikke være aktuelt å kreve tilkobling fra 
kommunens side. Vi vil imidlertid være nøye med tilsyn og eventuelle oppgraderinger av det 
private anlegget på stedet. Rensekravene som gjelder i dag er mye strengere enn for bare et 
tiår siden – det vil derfor være viktig med oppgradering av flere anlegg. Flere anleggseiere vil 
bli pålagt å søke ny utslippstillatelse, og det kan bli aktuelt å pålegge anleggseiere 
oppgraderinger av anlegget.  

 

2.2.2 Randsone 

Med randsone menes tett bebyggelse som grenser til bebyggelse med tilknytning til 
kommunalt avløpsnett. I denne type saker vil det trolig være mer aktuelt å kreve tilkobling, 

                                                           
4 Obs: tallet er flytende, og det har kommet flere tilkoblinger til siden planen ble skrevet 25.11.2019. 
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trolig for flere boliger av gangen i et fellesanlegg. Hvaler kommune har ikke prioritert å kreve 
tilkobling tidligere, men det vil absolutt være aktuelt å gjøre det med boliger som ligger i en 
randsone.  

 

Planens formål, altså implementering av Vanndirektivet og overholdelse av rensekravene 
som fremgår av direktivet, tilsier at kost/nytte-verdien er vesentlig større for områder i 
randsonen. Påkrevd tilkobling vil redusere forurensningen, og kostnadene knyttet til det blir 
ikke like omfattende som for boliger i spredt bebyggelse. En konkret vurdering må likevel tas. 
Avgjørende faktorer i slike soner er antall bygninger, deres beliggenhet og avstand til 
kommunalt ledningsnett. I områder med tettbebyggelse, hvor typisk avstand mellom 
bygningene er på 50-100 meter, vil kommunens prioritering være at eiendommene tilknyttes 
kommunalt ledningsnett. I punkt 4.2 redegjøres det imidlertid for at det gjelder visse 
kostnadsrammer for slike prosjekter.   

 

2.2.3 Tett bebyggelse 

Boliger ved eller i nærheten av kommunalt ledningsnett vil bli påkrevd tilkoblet, jf. plan- og 
bygningsloven §§ 27-1, 27-2 og 27-3. Det gjelder imidlertid kun boliger som har et utslipp i 
dag, selv om det er vanskelig å se for seg boliger som verken har vann eller avløp. 
Fritidsboliger omfattes ikke, med mindre de har private avløpsanlegg. 

 

 

2.2.4 Minirenseanlegg, slamavskillere og septiktanker 

Planen tar for seg minirenseanlegg, slamavskillere og tette tanker. Den innfører også 
strengere regler for påslipp av olje og fett, i form av en ny forskrift om olje- og fettutskillere. 
Totalt har kommunen i dag omtrentlig 300 anlegg sett under ett, mens vi frem til i dag ikke 
har hatt noe egnet regelverk for olje- og fettutskillere. Ettersom Hvaler kommune sender 
avløpsvannet til Fredrikstad kommune og FREVAR, så er det essensielt at vi får en forskrift 
som regulerer olje- og fettutskillere.  

 

Vi har i dag flere næringsdrivende og privatpersoner som etter ny forskrift plikter å ha olje- 
og fettutskillere. Disse vil bli fulgt opp individuelt når ny forskrift ikraftsettes. I arbeidet med 
ny forskrift har Hvaler kommune sett til Sarpsborg kommune, som tidligere i år vedtok en ny 
forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann5. Denne forskriften er særdeles god og 
bør være en mal for andre kommuner i distriktet. Den går også mye lenger enn forskriften til 
Fredrikstad fra 20066. Fredrikstad kommunes forskrift er fra 2006, og det pågående arbeidet 
med opprydding bør stille strengere vilkår for utslippstillatelser. Vi har derfor foreslått en 
mer detaljert forskrift. Se mer om dette under punkt 3.1.4. 

 

Dersom noen av Hvalers beboende vet at de har et privat anlegg, eventuelt et utslipp, som 
ikke er nevnt her, så ber vi om at de det gjelder tar kontakt med Hvaler kommune for å 
planlegge tilsyn eller oppfølging av anlegget. Det samme gjelder alle som ikke hører noe fra 
kommunen etter at arbeidet med planen er iverksatt.  
 

 

                                                           
5 Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Sarpsborg kommune, Østfold, FOR-2019-04-11-580.  
6 Forskrift for fettholdig avløpsvann, Fredrikstad kommune, Østfold, FOR-2006-12-07-1688. 
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3 Virkemidler 

3.1 Juridiske og administrative virkemidler 

Enkelte steder i planen er det henvist til lov, forskrift, planverk eller andre bestemmelser som 
regulerer innholdet i planen. Nedenfor har vi listet opp det sentrale regelverket som gir 
rammene for planen og dens innhold. 

 

3.1.1 Plan- og bygningsloven 

Kommunen har hjemmel til å kreve at eiendommer knytter seg til offentlig ledningsnett, se 
plan- og bygningsloven §§ 27-1, 27-2 og 27-3. 

 

3.1.2 Forurensningsloven 

Eiendommer med anlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav, vil bli pålagt oppgradering av 
sitt private anlegg med hjemmel i forurensningsloven § 7.  

 

Når det gjelder eiendommer med utslippstillatelse kan kommunen i medhold av 
forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle 
tillatelsene tilbake. Det vil særlig være aktuelt for utslippstillatelser som er gitt uten 
tidsbegrensning, for å kontrollere at disse oppfyller dagens rensekrav.    

 

Kommunen kan etter forurensningsloven § 23 bestemme at avløpsvann skal ledes inn i en 
annens avløpsanlegg. Det er da en forutsetning at anlegget som får tilknytningen, har en 
tillatelse som dekker det totale utslippet, hvis ikke må det oppgraderes til å oppfylle vilkårene 
for rensing. Bestemmelsen gir eier av avløpsanlegget plikt til å godta tilknytning. Dersom 
tilknytningen forutsetter framføring av ledning over annens grunn, må dette imidlertid skje 
gjennom eget ekspropriasjonsvedtak i medhold av oreigningsloven, dersom ikke samtykke 
foreligger. Samtykke vil vanligvis innhentes ved en grunneieravtale. Kommunen vil sette som 
vilkår, men ikke et absolutt krav, at denne avtalen tinglyses. Det er imidlertid en regulering 
mellom privatpersonene og ikke noe kommunen vil følge opp i ettertid.  

 

3.1.2.1 Tilbakekall av tidligere gitte utslippstillatelser 

Enkelte boliger vil bli pålagt en tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsnett. 
Tilknytningsplikten er ikke kun pålagt for å ivareta hensynet til folks og dyrs helse, men også 
for å sikre at den offentlige vannforsyningen og avløpssystemet blir bygd ut og drevet 
teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt, se Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kapittel 15.1. 

 

Hjemmelen for opphevelse av tidligere gitte utslippstillatelser er forurensningsloven § 18. 
Videre følger det av samme bestemmelse, tredje ledd, at forurensningsmyndigheten, i 
dette tilfellet Hvaler kommune, har en «fri omgjøringsadgang» når 10 år er gått, men det 
understrekes i lovproposisjonen at det ikke alltid vil være rettslig adgang til å omgjøre selv 
om § 18 etter sin ordlyd gir adgang til det. Forvaltningen må etter rettspraksis foreta 
avveiningen mellom de økonomiske og de miljømessige hensynene. Fjerde ledd stiller visse 
krav til den vurderingen som må gå forut for vedtaket. I tillegg setter de alminnelige 
reglene om myndighetsmisbruk skranker for utøvelsen av skjønnsmyndigheten etter § 18 
tredje ledd. Fra rettspraksis er det naturlig å se hen til en dom fra Frostating lagmannsrett, 
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gjengitt i LF-2016-179087, en sak som omhandlet Trondheim kommunes tilbakekall av 
utslippstillatelser fra hytter, begrunnet i hensynet til sikkert drikkevann.  

 

Dommen inneholder interessante betraktninger om «farebegrepet» som fremgår av 
forurensningsloven § 7 første ledd og § 6 første ledd. Om farebegrepet sies det at «det må 
foreligge mer enn en teoretisk mulighet for forurensning. Forurensningsfaren må være reell, 
men det er tilstrekkelig med en viss, om enn liten mulighet. Til støtte for dette vises til 
Ot.prp.nr.11 (1979-1980) side 96-99 og kommentar til forurensningsloven av Hans Chr. 
Bugge, inntatt i Gyldendal Rettsdata note 29.  

 

Det anses på det rene at avløpsanleggene fra hytteeiendommene tilhørende (motpart) 
slipper ut væske i grunnen, som kan inneholde mikroorganismer som nevnt foran. Med 
støtte i forklaringene fra de sakkyndige vitnene legges til grunn at bakterier, virus og 
parasitter fra gråvann som slippes ut i grunnen kan fremkalle sykdom, og at risikoen for 
sykdomsutbrudd i første rekke påvirkes av størrelsen av utslippene. I tillegg til dette 
kommer avstanden fra utslippsstedet til drikkevannskilden, samt vær og nedbørsforhold, 
som er viktige, men ikke avgjørende faktorer.  

 

På denne bakgrunn anser lagmannsretten det klart at utslippet av gråvann fra eiendommen 
tilhørende (motpart), som ligger helt ned til Jonsvatnet, medfører en reell fare for 
forurensning, som oppfyller kravet i forurensningsloven § 7 første ledd». 

 

Det er naturlig å at dette også gjelder for Hvaler kommune, selv om vi ikke har 
drikkevannskilder. Vi har imidlertid badeområder, helårsbekker og andre resipienter som 
skal vernes mot farlig forurensning.  

 

Dommen går videre med en vurdering av den begrensning i opphevelsesadgangen som 
følger av forurensningsloven § 18 tredje ledd. Begrensningen følger av § 18 fjerde ledd, 
hvor det fremgår at det ved slike avgjørelser «skal ... tas hensyn til kostnadene en endring 
eller omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller omgjøring 
for øvrig vil medføre», jf. side 5 i dommen. Det innebærer at kommunen må foreta en 
konkret helhetsvurdering av situasjonen.  

 

Praktisk viktigst er det at kommunen vil prioritere å oppheve eldre utslippstillatelser. Mye 
av grunnen til det er at det tidligere ikke var noen særlig oppfølging av disse. Det er også 
grunn til å anta at det eksisterer eldre anlegg som ikke lenger er SINTEF-sertifisert, og som 
det heller ikke har blitt ført tilsyn med. Kommunen vil derfor i alle tilfeller vurdere å 
oppheve tidligere gitte utslippstillatelser som er mer enn 10 år gamle. Konsekvensen av det 
kan være at tiltakshaver/anleggseier må søke om ny utslippstillatelse. Etter at tilsyn har 
blitt gjennomført kan det også komme krav om å offentlig tilknytning, eventuelt at 
anleggseier må skifte hele anlegget, dersom det foreligger prøverapporter på at anlegget 
ikke er tilfredsstillende.   

 

 

                                                           
7 Dom gjengitt i sin helhet her: https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/11/Frostating_05.07.2016.pdf 
(sitert 13.08.2019) 
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3.1.3 Forurensningsforskriften 

Forurensningsloven har spesifikke bestemmelser om avløpsvann gjennom "Forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)", del 4. Forskriften trådte i kraft 
01.01.2007.  

 

Forskriften redegjør mer utfyllende de delene av forurensningsloven som er spesielt 
vesentlige for kommunenes håndtering av avløpssaker.  

 

Forskriftens kapittel 11-14 omhandler bestemmelsene for utslipp av sanitært og kommunalt 
avløpsvann fra boliger, hytter og lignende og fra mindre og større tettbebyggelser. Hvaler 
kommune er forurensningsmyndighet etter §§ 12 og 13 i forskriften. Det innebærer at 
kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at forskriften følges. 

 

3.1.4 Eventuelle lokale forskrifter 

Mindre renseanlegg 

Flere kommuner har i arbeidet med opprydding i spredt avløp utformet egne lokale 
forskrifter som går enda litt lenger enn det som følger av forurensningsforskriften. Hvaler 
kommune har ikke en egen forskrift om håndtering av avløpsvann. Vi anser imidlertid 
forurensningsloven med tilhørende forskrifter å være dekkende for arbeidet som skal 
utføres.  

 

Det bemerkes imidlertid at vannområdet Glomma sør, Morsa og flere arbeider med en lokal 
forskrift som skal brukes som mal for kommune-Norge. Når arbeidet med denne er 
ferdigstilt, så vil Hvaler kommune vurdere behovet for å vedta denne som lokal forskrift. Det 
vil ikke bli aktuelt før mot slutten av 2020, eventuelt 2021.  

 

Samtlige minirenseanlegg vil det bli ført kommunalt tilsyn med.  

 

Når det gjelder eldre utslipp, så vil kommunen vurdere disse konkret i hver enkelt sak. 
Dersom utslippstillatelser har blitt gitt tidligere uten tidsbegrensning, så vil Hvaler kommune 
oppheve tillatelsen ved enkeltvedtak, for deretter å kreve at ny søknad sendes inn. På denne 
måten vil vi kunne sikre at alle anlegg oppfyller dagens rensekrav. I slike saker, så vil eierne av 
den aktuelle boligen forhåndsvarsles før vedtak sendes ut. Vi kommer til å sette krav om at 
slike tillatelser må omsøkes på nytt av anleggets eier for å kontrollere at anlegget oppfyller 
dagens rensekrav. Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg, herunder 
renseanlegg. Det innebærer at kommunen kan oppheve utslippstillatelser i medhold av 
forurensningsloven § 18. Kommunen kan også utstede utslippstillatelser, samt følge opp 
disse. På bakgrunn av dette er Hvaler kommune av den oppfatning at det ikke er nødvendig 
per dags dato med en egen forskrift vedrørende tidligere, eller fremtidige, gitte 
utslippstillatelser. 

 

Slamavskillere 

Vi har imidlertid en forskrift om tømming av slam. Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler 
kommune, har som formål å sikre miljømessig, helsemessig og samfunnsøkonomisk 
tilfredsstillende innsamling og transport av slam i kommunen, jf. § 1. Siden også 
slamavskillere omfattes av planen, så er det naturlig at kommunen vil påse at alle 
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slamavskillere i kommunen fungerer optimalt, og at tømming er registrert og foregår på riktig 
måte. Kommunen vil kreve inn tømmerapport for samtlige anlegg det siste året, eventuelt 
lenger tilbake i tid dersom noen anlegg ikke ble tømt i 2018. Der hvor tømming ikke skjer på 
grunn av en defekt ved slamavskilleren vil kommunen sende pålegg om utbedring av 
anlegget, eventuelt sanering dersom det er hensiktsmessig.   

 

Fettutskillere 

I Hvaler kommune i dag har vi ikke et lokalt forankret regelverk hva angår fettavskillere. 
Dette ligger imidlertid inne i Fredrikstad kommunes hovedplan for vann og avløp i perioden 
2008-2028.8 Her fremgår følgende om fettutskillere under punkt 5.2.3: 
 
«Fredrikstad kommune har en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann. Denne er 
hjemlet i forurensningsforskriften. Næringsmiddelindustri, restauranter, gatekjøkken mm skal 
ha fettutskiller. Fettutskiller skal tømmes minst to ganger årlig av godkjent tømmefirma og 
fettet skal leveres til godkjent mottak». 
 
Det er naturlig at Hvaler kommune vedtar en lignende forskrift, eventuelt binder seg til 
Fredrikstad kommunes lokale forskrift for fettholdig avløpsvann9, ettersom at Hvalers 
avløpsvann transporteres til Fredrikstad. I dag har vi en lite tilfredsstillende løsning hvor vi 
ikke har satt krav om fettutskillere til næringseiendommer som nevnt i avsnittet over, noe 
kommunen absolutt bør ha. Selv om disse har utslipp til kommunalt ledningsnett, så 
medfører manglende rensning av avløpsvannet slitasje på avløpsnettet, noe som kan 
resultere i forurensning. En gjennomgang internt i kommunen viser også at det er gitt 
særdeles få tillatelser til fettutskillere, til tross for hvor mange som bør være installert i 
kommunen. Hvaler kommune bør derfor ha håndheving av krav om fettutskillere, samt 
oppfølging av disse, som en prioritert oppgave fremover. Det er grunnen til at vi har utformet 
en ny forskrift som er vedlagt denne planen.10 

 

Forskriften er basert på lignende modell som ny forskrift i Sarpsborg kommune.11 Den er mer 
utfyllende enn forskriften som benyttes av Fredrikstad kommune, og stiller derfor strengere 
krav til næringslivet på Hvaler. Fett- og oljeutslipp er såpass forurensende at vi mener det er 
hensiktsmessig å være på offensiven når det først skal vedtas en ny forskrift, slik at denne 
holder seg aktuell i flere år fremover.  

3.2 Kostnader og finansiering 

3.2.1 Kostnader knyttet til private anlegg som blir pålagt kommunal tilkobling 

Det må skilles mellom to ulike tiltak. Det ene er tilfellene hvor huseier mottar et påbud om å 
koble seg til det offentlige ledningsnettet, mens det andre er tilfellene hvor huseier blir 
pålagt å utbedre, oppgradere eller på en annen måte forbedre det private anlegget sitt. 
Felles for begge løsningene er hovedregelen om at det er eier av anlegget, eller 
eiendommen, som må dekke alle kostnader knyttet til påbudet man mottar.  

 

                                                           
8 https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/vei-vann-trafikk/hovedplan-va-2008-
2028-vedtatt-by-161117-web.pdf, sitert 12.02.2019. 
9 FOR-2006-12-07-1688 - https://lovdata.no/pro/#document/OV/forskrift/2006-12-07-
1688?searchResultContext=1155&rowNumber=1&totalHits=66, sitert 13.02.2019.  
10 Se punkt 7.4. 
11 Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Sarpsborg kommune, Østfold, FOR-2019-04-11-580 
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Det må imidlertid etableres et unntak fra hovedregelen når det gjelder påbud om å koble seg 
til offentlig ledningsnett, jf. plan- og bygningsloven § 27-1 tredje ledd. Et tak på kostnader 
tilknyttet påkobling til offentlig ledningsnett er vanskelig å konkludere helt sikkert med. Det 
kan man se av at nesten alle kommuner i Norge opererer med ulike summer. Eksempelvis i 
Råde har man kr 120.000,- eks. mva.  

 

Hjemmelen følger av plan- og bygningsloven §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd. Her 
fremgår det at det er opp til kommunens skjønn om påbudt tiltak er forbundet med en 
uforholdsmessig stor kostnad, eller om det foreligger andre særlige hensyn som tilsier en 
annen løsning, så kan kommunen godkjenne en annen ordning.  

 

Hva som ligger under kommunens skjønn er en grensedragning som er komplisert. Det er 
Hvaler kommunes oppfatning at «uforholdsmessig stor kostnad» ikke bør defineres ut fra hva 
den enkelte er villig til å betale, eventuelt evne til å finansiere, men snarere hva kostnadene 
blir sammenlignet med andre løsninger. I en uttalelse fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet fra 2016 er det også sagt at hva som er forholdsmessig må 
vurderes ut fra hva andre i lignende område har betalt12. 

 

En viktig faktor for å sette en sum er utgiftene som er faste. Hvaler kommune har per dags 
dato et tilkoblingsgebyr på kr 84 900,- for tilkobling til vann og avløp, en sum som er vesentlig 
høyere enn i eksempelvis nevnte Råde kommune. Det gjør at summen trolig må settes noe 
høyere her, siden det etter tilkoblingsgebyret vil være svært lite igjen av «potten» før man 
nærmer seg tiltak som anses å være for dyre.   

 

Det er etter dette naturlig å legge seg på i sjiktet 2G til 3G som normalpris på å kreve 
tilkobling til offentlig nett, med mindre andre løsninger er enda dyrere. Miljødepartementet 
har en veiledende uttalelse på at 2G er innenfor summen av hva som kan kreves. Med 
Hvalers høye tilkoblingsgebyr fremstår det som naturlig at også summer opp mot 3G er 
innenfor rammene, men at det da må vurderes hvor forurensende den private løsningen er – 
eventuelt om det er snakk om et utsatt område. Hvaler kommune mener det er 
hensiktsmessig å benytte seg av grunnbeløpet i folketrygden som kostnadskalkyle, da denne 
er flytende og mer anvendelig med tiden.  
 
Summene for tilkobling er knyttet til hver enkelt husholdning. Det innebærer at dersom noen 
pålegges å bygge et fellesanlegg til eksempelvis kr 1.000.000, så må man dele summen på 
antall eiere. Sistnevnte er også praktisert av flere kommuner, herunder også Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus13. 

 

Det er essensielt at selv om den enkelte sak må vurderes subjektivt, så vil veiledende beløp 
som nevnes her ikke være gjenstand for individuell vurdering – hva som ligger i 
«uforholdsmessig stor kostnad» tolkes objektivt. For noen vil summen fremstå som svært 
høy sammenlignet med andre. I disse tilfellene kan ikke VA-avdelingen gjøre mer enn å 
henvise de det gjelder til NAV/Husbanken, se punkt 5.1. 

 

                                                           
12 https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/12/Pbl-_praragraf-27-1_og27-2_uforholdsmessig_stor-
kostnad_KMD_29.01.2016.pdf, sitert 02.05.2019. 
13 https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/12/Pbl-%C2%A7-27-2.pdf, sitert 02.05.2019. 
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Det er ikke av betydning om tilkoblingen er kommunal eller privat, se pbl. § 27-3. Det er 
imidlertid slik at et påbud om tilkobling må oppfylle plan- og bygningslovens bestemmelser 
om eksempelvis rett til å gå over annen manns grunn i form av en grunneieravtale. Dersom 
nabo nekter slik rett må grunneier ekspropriere grunnen, noe som kan bli kostbart. 
Kostnaden av ekspropriasjon må legges sammen med øvrige kostnader for å legge vann- og 
avløpsledning, noe som raskt innebærer at man har overskredet kostnadsgrensen som 
skisseres her. 

 

Et viktig moment er at pbl. § 27-3 hjemler at det er vedkommende som kreves påkoblet 
privat anlegg som må dekke kostnadene for oppgradering av ledningsnettet som helhet. 
Flere private anlegg nærmer seg maks antall påkoblinger, og en oppgradering av hele 
anlegget vil gjøre det såpass dyrt at kostnadsgrensen trolig blir sprengt.  

 

3.2.2 Kostnader knyttet til private anlegg som må oppgraderes, byttes eller forbedres 

Hva angår private anlegg som må oppgraderes, byttes ut eller på andre måter forbedres, så 
setter ikke kommunen noen makspris på slike tiltak. Det er eiers ansvar å påse at anlegget 
virker etter sin hensikt, samt at anlegget oppfyller de krav som settes til rensing, tømming o.l. 
Slike kostnader vil alltid være påregnelige for anleggseierne. Hvaler kommune tillater ikke at 
anleggseierne forsømmer dette ansvaret på grunn av pris og vil derfor heller ikke operere 
med noen makspriser for denne type tiltak. 

 

Hvaler kommune presiserer at et eventuelt pålegg om oppgradering av minirenseanlegg ikke 
vil frita anleggseier for fremtidig pålegg om tilkobling til kommunalt nett, dersom det blir 
tilgjengelig i fremtiden.  

 

3.2.3 Kostnader over gebyrregulativet 

Kommunen vil fra neste korrigering av gebyrregulativet regulere tilsyn av samtlige anlegg. 
Kostnaden går over selvkostprinsippet og vil bli en del av kommunens gebyrregulativ. 
Nøyaktig hva tilsynet vil koste hver enkelt anleggseier vil bli avgjort under vedtakelsen av 
neste korrigering av kommunens gebyrregulativ.  

4 Strategi for opprydding 

Kommunens strategi er primært delt inn i de fire øyene, og at disse prioriteres etter mengden 
saker per øy. Vannkvaliteten på Hvaler er svak i enkelte områder, og det finnes landbrukshensyn 
som må ivaretas, men kommunen er i en noe særegen situasjon i form av at vi ikke har 
offentlige drikkevannskilder på noen av øyene. Vi har også svært begrenset med private anlegg, 
sammenlignet med andre landlige kommuner. Vi frakter vann fra Fredrikstad og sender avløp 
tilbake. De private anleggene er sjeldent store i omfang og har som regel begrenset med utslipp. 
Det gjør at vi kan arbeide uforstyrret med hver enkelt øy, da det ikke er noen kritiske 
samfunnsfunksjoner som forringes av dårlig vannkvalitet.   

 

Det er imidlertid slik at dersom vi i første omgang fokuserer på sårbare resipienter, så vil vi 
raskere begrense utslipp og forurensning. Årsaken til at vi likevel har konkludert med å ta øy for 
øy, er at når vi tar for oss øyene hver for seg, så vil vi sørge for at det blir enklere å etablere 
fellesanlegg, siden eventuelle naboer vil få samme påbud og tilhørende tidsfrister. Det gagner 
også de det gjelder i form av reduserte kostnader om man bygger sammen. Samtidig er det 
viktig for kommunen å se hen til de sårbare resipientene vi har i dag, som eksempelvis 
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Vauerkilen, Stafsengkilen, Korshavnkilen, Spjærkilen, Skipstadkilen og Holtekilen. Det samme 
gjelder ørretbekker og sårbare landbruksområder. For kommunens del vil strategien sørge for at 
kommunen vil effektivisere sine ressurser, særlig med tanke på informasjons- og 
veiledningsarbeid. Det er naturlig å anta at eventuell saksbehandling også vil falle rundt samme 
tid for kommunens saksbehandlere.  

 

Tanken er at prosjektet starter med at denne planen sendes på høring. Det er selvsagt at 
foreninger med hytteinteresser settes som høringsinstans, men det viktigste er at alle 
fastboende på Hvaler varsles – eksempelvis via Varsling 24, Facebook, media/presse og med 
brev til hver anleggseier. Det skal avholdes et informasjonsmøte på rådhuset. Dersom 
pandemien forhindrer møte med fysisk oppmøte, så vil kommunen finne en alternativ løsning 
på å avholde dette. Her vil alle anleggseiere innkalles. Også her er Varsling 24 en tilfredsstillende 
varslingsmekanisme, men tanken er at et eventuelt møte sendes direkte på nett, og kan ses i 
opptak av alle som ikke har anledning til å være tilstede.  

 

Når høringsrunden er avsluttet vil saken sendes til kommunestyret for endelig vurdering. 
Dersom planen vedtas, så vil arbeidet med opprydding i spredt avløp starte kort tid etterpå. 
Vann- og avløpsavdelingen står fritt til å vurdere hvilke øyer man rangerer først og sist, basert på 
antall anlegg og andre faktorer når arbeidet iverksettes14.   

 

Denne planen lar seg ikke gjennomføre uten et godt samarbeid på tvers av kommunens 
avdelinger internt. Det bør foreslås å ta inn bestemmelser i kommuneplanens arealdel ved neste 
rullering slik at hjemmelen foreligger for å pålegge fritidsboliger i større bebygde områder (over 
50 personekvivalenter (pe)) at de skal tilknyttes kommunal avløpsledning. Per dags dato 
praktiseres ikke det i Hvaler kommune, men det bør innføres snarest av forurensningshensyn i 
områder hvor tilgangen til kommunalt ledningsnett er god. Samtidig må byggesaksavdelingen 
informeres og forberedes på en mulig pågang i byggesøknader, samt at NAV må vite at det vil 
komme henvendelser om Husbanken og eventuelle lånemuligheter. 

 

Planens innhold er nært tilknyttet den parallelle planen for sanering av septiktanker og 
slamavskillere. Det samme gjelder vedtakelsen og implementeringen av ny forskrift for 
påslipp/utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann.   

 

4.1 Tiltak i spredt bebyggelse 

Planen tar for seg å redusere utslipp fra private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Målet er å 
tilfredsstille kravene om at alt utslippsvann fra private anlegg skal gjennom tilfredsstillende 
rensing før utslipp. Det skal gjøres med hjelp av en grundig gjennomgang av anleggene vi har i 
kommunen, etterfulgt av pålegg om oppgradering, eller tilkobling til offentlig ledningsnett.  

 

Anleggene som omfattes er anlegg med direkte utslipp, septiktanker, slamavskillere, tette 
tanker eller andre løsninger. Med avløpsanlegg mener ethvert anlegg for håndtering av 
avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, 
renseanlegg og utslippsanordning, jf. forurensningsforskriften § 11-3. 

 

                                                           
14 Det blir ikke fremlagt en endelig oversikt over private anlegg i denne planen av personvernhensyn. 
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Eiendommer med privat avløpsanlegg må ha en godkjent utslippstillatelse som overholder 
dagens rensekrav som fremgår av de ulike miljøbladene, se punkt 4.3 fl. De skal også ha en 
privat serviceavtale. Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve tidligere gitte 
utslippstillatelser i medhold av forurensningsloven § 18. Det er da anleggseiers ansvar å søke 
om ny utslippstillatelse. På denne måten skal kommunen påse at anleggene er i god stand og 
at de oppfyller dagens strengere rensekrav.  

 

Dersom kommunen avdekker at en eiendom med privat avløpsanlegg ligger i nærheten av en 
mulig offentlig tilkobling, så skal eiendommen kobles til, forutsatt at det ikke medfører en 
urimelig høy kostnad. Det samme gjelder eiendommer som ligger i områder hvor det er 
prosjektert utbygging av offentlig nett innen de neste åtte årene. Det innebærer ikke at en 
eiendom kan få innvilget en utslippstillatelse på søketidspunktet, men kommunen vil da sette 
som vilkår at tilkobling skjer når nytt offentlig anlegg, eller privat stikkledning, står klart. Det er 
naturlig at kommunen ser bort fra kostnader knyttet til dette, da det er en risiko grunneier 
bærer selv.  

 

For eksisterende utslipp med godkjent utslippstillatelse, hvor det oppdages feil/mangel på 
avløpsanlegget skal eier pålegges opprydding i forurensningen. Dersom eiendommen ligger i et 
område hvor det planlegges utbygging av offentlig/privat avløpsledning kan det være grunnlag 
for utsettelse av kravet om etablering av godkjent renseløsning fram til det kommunale 
avløpet er etablert. Dette må vurderes særskilt i hver enkelt sak ut i fra tilstanden på anlegget. 

 

Alle eiere av private avløpsanlegg vil motta denne planen i høringsrunden for å sikre at alle kan 
komme med innspill til dens innhold. Det er viktig for Hvaler kommune å presisere at vi 
anerkjenner mange renseløsninger og at vi i så måte ikke vil fjerne alle private renseanlegg. Vi 
vet at mange av disse har god rensekvalitet og holder seg innenfor forurensningskravene som 
følger av lov og forskrift. For mer om dette, se punkt 4.3 med tilhørende underoverskrifter.  

4.2 Tiltak i randsone  

I områder hvor det er tettbebyggelse og typisk kort avstand mellom boligene (50-150 meter), 
vil kommunen prioritere å gi pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett. En tilkobling 
skal skje i henhold til materielle og tekniske bestemmelser i Hvaler kommune.  

 

Siden denne planen ikke omfatter fritidsboliger, så vil muligens randsonen utvides noe fra hva 
som er praksis andre steder. Basert på demografien i kommunen er det intet annet enn 
naturlig. Hvaler kommune har tidligere ikke tillatt minirenseanlegg for fritidsboliger, og disse 
sakene vil derfor alltid omhandle boliger, med mindre fritidsboliger går sammen med boliger i 
etableringen av større renseanlegg. Det samme gjelder dersom det i fremtiden produseres et 
minirenseanlegg som er egnet for drift på fritidsboliger15. Kommunen har per dags dato ikke 
hatt noen praksis om å kreve boliger tilknyttet når avløpsnett ligger i nærliggende område. Det 
er naturlig at kommunen foretar en endring i praksis på dette området. Hvilke boliger som 
omfattes av dette må vurderes individuelt når planen iverksettes. Avgjørende er det at det er 
snakk om flere boliger som sammen kan finansiere et fellesanlegg, samt at dette ligger i 
nærheten av kommunens ledninger. Det må heller ikke overstige de skisserte 
kostnadsrammene. Det vil også være aktuelt å pålegge påkobling for enkeltstående boliger, 
forutsatt at endelig pris kommer innenfor rammene som skissert i punkt 3.2.1.  

                                                           
15 Det er imidlertid renseanlegg som ser ut til å overholde rensekravene for fritidsboliger, og denne praksisen 
kan bli endret i nær fremtid.  
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Siden kommunen kun har omtrentlig 30-40 minirenseanlegg er det ikke unaturlig å anta at 
enkelte boliger i randsonen vil bli pålagt tilknytning til offentlig ledningsnett. Det gjelder også 
andre boliger med andre typer private avløpsanlegg. Kommunen har de siste tiårene bygget ut 
et stadig mer omfattende ledningsnett som i dag kan plassere en bolig som tidligere lå i spredt 
bebyggelse innenfor rammene av det som i dag anses som randsonen. 

 

I de tilfellene hvor kommunen utvider avløpsnettet sitt blir løsningen tilsvarende som for tiltak 
i spredt bebyggelse, jf. forurensningsloven § 23. Før utbyggingen starter må de berørte 
hjemmelshavere varsles om at pålegg om tilknytning vil bli gitt etter at utbyggingen er fullført. 
En viktig presisering er at dette gjelder fremtidig utbygging fra kommunens side, slik at 
kommunen selv fanger opp boliger som kan kobles til når nye ledninger legges. En slik ordning 
forutsetter et godt samarbeid mellom kommunens prosjektansvarlige og arbeidstakeren som 
til enhver tid er ansvarlig for å sende ut pålegg i kommunens VA-avdeling. 

4.3 Valg av renseløsning 

For de som får pålegg om å endre, forbedre eller på annen måte iverksette tiltak i tilknytning 
deres private renseløsning, så er det praktisk at man i denne planen får servert hvilke løsninger 
som er tilgjengelige. Det er også grunn til å merke seg at dette kun gjelder tilfeller der 
kommunen ikke pålegger tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett. Hvilken teknisk løsning 
som benyttes er avhengig av hva kommunen som forurensningsmyndighet tillater. 
Oppsummert skal de tekniske løsningene som godkjennes tilfredsstille kravene som fremgår av 
lov.  

 

Hvert anlegg for rensning av avløpsvann skal omsøkes og behandles individuelt i forbindelse 
med utslippssøknaden som skal sendes til kommunen. Hvaler kommune godkjenner kun 
renseløsninger som oppfyller utslippskravene som fremgår av forurensningsforskriften, samt 
tilhørende lokale forskrifter og det som fremgår av punkt 4.3.1 til 4.3.6.1 nedenfor. 

 

I det følgende vil vi gi en uttømmende oversikt over renseløsningene som aksepteres av 
kommunen. 

 

4.3.1 Minirenseanlegg 

Minirenseanlegg skal utføres i henhold til Miljøblad nr. 52. Anlegget skal i tillegg ha 
dokumentasjon som tilfredsstiller kravene som fremgår av NS-EN 12566-3, eller den til 
enhver tid gjeldende standard. Hvaler kommune godkjenner minirenseanlegg som er 
kjemiske- eller biologiske anlegg for fjerning av fosfor og organisk stoff. Det rensede 
avløpsvannet skal ledes i lukket rør som oppfyller kommunens krav, videre til enten 
infiltrasjonsgrøft, innsjø eller helårlig resipient. Hvaler kommune har tidligere tillatt utslipp til 
bekker, uten å følge opp tillatelsen og be om dokumentasjon på at bekken er helårsførende. 
Det vil vi bli strengere på, særlig dersom utslippsområdet er klassifisert som sårbart eller 
utsatt. Er bekken en ørretbekk, vil vi alltid sende saken til Fylkesmannen for uttalelse. Det 
samme gjelder dersom det er grunn til å tro at utslipp kan skade artsmangfoldet på stedet.  

  

Minirenseanlegg er egnet for både grå- og svartvann, men tillates kun for boliger. Enhver 
søknad fra fritidsboliger, selv om disse ikke omfattes av planen, vil bli vurdert konkret i hver 
enkelt sak. Anlegget må være SINTEF-sertifisert for fritidsbruk, og kommunen vil vektlegge 
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om anlegget gir tilfredsstillende renseeffekt når den kun tidvis er i bruk. Det kan gjøres med 
hyppig gjennomføring av tilsyn.  

 

4.3.2 Infiltrasjons- og jordhauginfiltransjonsanlegg 

Infiltrasjon av totalavløp, herunder grå- og svartvann, kan gjøres i stedlige masser. 
Forutsetningen er at det gjøres i områder bestående av jordmasser som er egnet for denne 
oppgaven. Installasjon, prøvetaking og gjennomføring skal utføres i henhold til Miljøblad nr. 
59.  

 

Renseeffekten til infiltrasjonsanlegg er vanskelig å ta prøver av, noe som er grunnen til at 
disse løsningene ofte er tidsbegrenset. Det er grunnen til at kommunen alltid vil forbeholde 
seg retten til å oppheve en slik tillatelse med bakgrunn i at utslippskravene ikke overholdes. 
Fagmiljøene opererer med en forventet levetid på 20-30 år. Siden alle utslippstillatelser skal 
omsøkes på nytt hvert tiende år, så innebærer det at kommunen maksimalt vil tillate 
anlegget ved tre separate søknader.  

 

4.3.3 Filterbedanlegg 

Anlegget består av slamavskiller, pumpekum, vertikalstrømmende biofilter med filtermasse, 
tett filterbasseng med tilkjørt filtermasse og utløpskum med muligheter for prøvetaking av 
renset avløpsvann. Fagmiljøene opererer med en forventet levetid på 20-30 år. Både svart- 
og gråvann kan benytte filterbedanlegg som renseanlegg.  

 

4.3.4 Tett tank 

Tett tank innebærer en løsning for svartvann i kombinasjon med en annen godkjent 
renseløsning for gråvann. Boligen må i slike tilfeller være tilkoblet en vannkilde. Er denne 
kommunal, så skal det installeres vannmåler i henhold til standard abonnementsvilkår og 
andre lokale bestemmelser. Tanken skal installeres med alarm for høy vannstand og ha et 
volum på minimum 6 m3. Tanken skal også være tilgjengelig for tømming. Tømmefrekvensen 
skal være tilfredsstillende. Hvaler kommune vil være svært restriktive med å tillate 
installasjon av tett tank på private eiendommer. 

 

4.3.5 Trykkavløp 

Trykkavløp betyr et ledningsnett som er koblet sammen slik at samtlige pumpestasjoner 
arbeider sammen i et felles avløpssystem. Der skapes det et trykk som transporterer avløpet i 
retning av en bestemt kum. Dersom det etableres trykkavløp skal de følge det som står om 
dimensjonering og drifting i henholdsvis VA-miljøblad nr. 66 og nr. 67. Dette er blader som 
må anses som anbefalinger fra utgivers side. Det er også utarbeidet en egen EU-standard for 
trykkavløp, datert juni 1997. Denne standarden er approbert av Norge, har betegnelsen EN-
NS-1671, og gjelder således som Norsk Standard for trykkavløp. 

 

4.3.6 Særlig om fritidsboliger 

Fritidsboliger er ikke omfattet av planen, men kommunen ser med fordel på at enda flere 
hyttefelt går sammen om å legge inn vann og avløp der det er mulig. Det finnes 
tilfredsstillende gråvannsanlegg for fritidsboliger. Utslippstillatelse for disse vurderes konkret 
når kommunen mottar dem.  
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Hvaler kommune er kjent med at Halden kommune har innvilget et minirenseanlegg for 
fritidsbolig. Det avhenger imidlertid av flere faktorer, som eksempelvis fritidsboligens 
beliggenhet. Hvaler kommune har som krav at minirenseanlegg skal være SINTEF-sertifisert, 
og vi vil vurdere søknader fortløpende dersom slik sertifisering kan fremlegges for fritidsbolig 
i fremtiden.  

4.3.6.1 Avløpsfritt toalett (til tett tank, biologisk toalett eller forbrenningstoalett) 

Dersom en fritidsbolig har slike løsninger, så skal det også søkes om utslippstillatelse dersom 
løsningen har utslipp. Dersom det må gjøres inngrep for å grave ned eksempelvis tette tanker 
eller lignende, så skal det omsøkes slik at vi kan ta en vurdering i hver enkelt sak.  

 

4.4 Fremdrift 

Arbeidet vil foregå øy for øy. Vi vil foreta individuell saksbehandling av samtlige saker etter 
hvert som de kommer inn etter tilsyn. Primært vil vi starte med minirenseanlegg, deretter 
slamavskillere, septikktanker og andre private løsninger. Felles for samtlige er at kommunen vil 
gå over gitte utslippstillatelser, eventuelt kreve nye søknader der utslippstillatelser aldri er gitt.  

5 Kompetanse og ressurser 

Målet med planen er at Hvaler kommune skal kunne gjennomføre oppryddingsarbeidet i spredt 
bebyggelse på en slik måte at vi når målet om god økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag, 
jordbruk og vannkilder innen utgangen av 2021. Planen omfatter også sanering av avløp, der 
dette lar seg gjøre. For å nå målene, og forhindre eller begrense forurensning, så er vi avhengig 
av å ha riktig og god kompetanse på området – det være seg internt eller eksternt.  

5.1 Intern kompetanse 

For å nå målene skissert i denne planen er kommunen avhengig av å løfte kompetansen 
internt. Vann- og avløpsavdelingen er en liten avdeling med kun tre saksbehandlere i 
forvaltningen, samt en driftsavdeling som er lokalisert på Sandbakken. Driftsavdelingen er 
tiltenkt en bistandsrolle dersom det er mulig, men hovedoppgavene vil bli ilagt 
saksbehandlerne på forvaltningen. Det er derfor visse kompetansehevende tiltak som til 
enhver tid må vurderes.  

 

Det er naturlig at avdelingen fokuserer på å forstå lovverket som er aktuelt i planen. For plan- 
og bygningsloven har vi kompetanse internt på plan- og byggesaksavdelingen, men det kan 
også være aktuelt å bruke ressurser på å sende de ansatte på kurs dersom det dukker opp slike 
som er aktuelle for oppgaven. Utover det må den enkelte ansatte selv sette seg inn i lover og 
regler, planens innhold og tiltaksrapporten fra fylkesmannen. Vi må selv ha en forståelse av 
særlig hvilke områder det er som anses som utsatte, og vi må vite hvilke tiltak som prioriteres 
høyest.  

 

Råde kommune har tidligere anslått at en saksbehandler i en 100%-stilling kan håndtere om 
lag 70-150 pålegg per år, men at anslaget vil variere betraktelig avhengig av behovet for 
ytterligere oppfølging etter eventuelle pålegg. Ser man på hvem som har pålegg som 
ansvarsområde i VA-avdelingen per dags dato, så er det redusert til kun to arbeidstakere i 
Hvaler kommune. Det vil trolig ikke være behov for pålegg i et betydelig omfang, men det 
ovenstående viser at VA-avdelingen er i en sårbar posisjon hva angår det å opprettholde 
frister, holde kontroll og gjennomføre planen innen estimert tid og gitte rammer. Det 
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innebærer at avdelingen i forkant av oppstart må ha en god plan på hvem som har hver enkelt 
oppgave og at disse følges opp. 

 

Internt i kommunen vil flere avdelinger berøres av planen. For boliger som blir påkrevd 
kommunal tilkobling vil NAV Hvaler kommune kunne henvise til Husbanken for husstander 
med dårligere økonomi. Denne planen spekulerer ikke i hvilke husstander det er som kan få 
bistand, vi henviser utelukkende til NAV som har kompetanse på fagfeltet.  Som nevnt 
tidligere, så er summen for påkrevd kommunalt tilkobling en objektiv sum som ikke vil være 
gjenstand for individuell vurdering. Plan- og bygningsavdelingen må påberegne et økt antall 
saker fra alle som blir pålagt å gjennomføre tiltak på eiendommen. Arealplanlegger og 
naturforvaltere vil også bidra. Videre vil servicetorget bli utstyrt med brosjyrer over «vanlige 
spørsmål og svar» slik at presset på de få saksbehandlerne som er ikke blir for stort. Det blir 
også lagt ut informasjon på kommunens hjemmesider. 

 

5.2 Ekstern kompetanse 

Et viktig moment her er arbeidet knyttet til planlegging og kartlegging. Her er det to ulike 
muligheter kommunen kan benytte seg av. Det ene er relatert til registrering og 
detaljkartlegging av sonene som er skissert. Likebehandlingsprinsippet i forvaltningen tilsier at 
vi er helt avhengig av å gjøre en nøyaktig jobb dersom vi skal fange opp samtlige boliger i 
spesielt randsonen. Slik detaljkartlegging vil være en omfattende arbeidsoppgave som vil ta 
mye tid. 

 

Hvaler kommune er avhengig av ekstern kompetanse. Vi har inngått en intensjonsavtale med 
Driftsassistansen i Østfold (DaØ) for prøvetaking og eventuelle tilsyn av særlig 
minirenseanlegg. Det vil resultere i en merkostnad. Tilsyn og prøvetakning vil gjennomføres av 
DaØ i kommunal regi og være et tillegg til serviceavtalene beboerne plikter å ha. Kostnaden for 
prøvetaking og tilsyn vil være anleggseiers ansvar, og denne vil gebyrlegges over kommunens 
gebyrregulativ. Kommunen har i dag ikke et gebyr i regulativet for dette, så det vil innføres fra 
januar 2020. Servicerapportene vi årlig mottar fra andre leverandører av anleggene er ofte 
mangelfulle og de gir ikke grunn til å tro at alt fungerer slik det skal. Det er derfor nødvendig 
for kommunen å endelig starte et eget tilsyn og oppfølging av disse. 

 

Hvor ofte tilsyn og prøvetakning vil finne sted avhenger av anleggenes tilstand ved første 
kontroll. Hyppigheten av fremtidige kontroller vil vi kunne si mer om når de første resultatene 
foreligger. 

6 Oppsummering 

Innledningsvis ble det nevnt at dette følger av EUs vanndirektiv, og Hvaler kommune plikter å 
vedta en plan for å nå målene som er skissert der. Det er i så måte et lovpålagt krav til 
kommunene. Denne planen har til formål å synliggjøre hvorfor det er nødvendig med en 
opprydding i spredt avløp, hvem det er som rammes og hvordan Hvaler kommune planlegger å 
iverksette planen. Den gir også en forklaring på hvilke områder kommunen har kontroll på, samt 
hvor det er vi trenger bistand.  

 

Gjennomføringen vil skje slik at denne planen sendes ut på høring, hovedsakelig til alle som eier 
bolig-, fritids-, eller næringsbebyggelse på Hvaler. Selv om planen primært gjelder boliger og 
næring, så er det aktuelt for fritidsboligeierne å vite hvilke løsninger vi overhodet ikke vil godta i 
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fremtiden, eventuelt hvilke krav vi har til private renseanlegg dersom noen ønsker å bygge det. 
Som påpekt er også noen av punktene aktuelle for fritidsboliger, særlig om tiltak i randsone.  

 

Når planen har vært på høring og deretter blitt godkjent av kommunestyret vil arbeidet 
begynne. Vi vil kort tid etterpå, avhengig av tilgjengeligheten på ekstern bistand, iverksette tiltak 
som tilsyn, forhåndsvarsler og pålegg i prioriterte områder. De som har private renseanlegg i 
disse områdene kan derfor vente seg en rask og tett oppfølging, før vi deretter går videre i 
prioriteringsrekkefølgen som skissert i punkt 4.4. Fra tid til annen kan det være at Hvaler 
kommune fraviker planen, dersom det er best av ressurshensyn. 

 

Når samtlige private renseanlegg er fulgt opp starter det årlige etterarbeidet. Vi vil samtidig som 
arbeidet pågår registrere alt i lister og planer, slik at vi enkelt og best mulig kan følge opp 
tillatelser og pålegg som blir utstedt. Hensikten og målet er at dette skal være enkelt å sette seg 
inn i som eventuell ny saksbehandler i kommunen i fremtiden, slik at kompetansen ikke går tapt 
dersom VA-avdelingen opplever en utskiftning av personell.  

 

Klimasaken er en av vår tids viktigste saker, og denne planen er nødvendig for å gjøre det vi kan i 
vår sektor. Hvaler kommune håper på forståelse for dette, selv om innholdet i planen kan by på 
uheldige situasjoner for enkelte. EUs vanndirektiv binder alle kommuner i Norge, og vi gir ikke 
unntak av rimelig- eller rettferdighetshensyn.  

7 Vedlegg 

7.1 EUs vanndirektiv 

Kan leses i sin helhet her: 
https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/regelverk/vanndirektivet.p
df, sitert 10.10.2019. 
 

7.2 Ny forskrift om påslipp av fett- og oljeholdig avløpsvann 

Se vedlegg. 

 

 

154

https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/regelverk/vanndirektivet.pdf
https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/regelverk/vanndirektivet.pdf


 
 
 
 
  
 
 
Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Utvalg for tjenester og oppgaver 02.09.2020 34/20 
Formannskapet 03.09.2020 80/20 
Kommunestyret 17.09.2020  

 
Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Hvaler kommune 
 
 
Sammendrag 
 
Hvaler kommune arbeider med å vedta en plan for opprydding i spredt avløp. En del av denne planen 
innebærer at kommunen trenger en forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Hvaler 
kommune.  
 
Hvaler kommune har ikke eget drikkevann, eller renseanlegg for avløp. Avløpet går til FREVAR i 
Fredrikstad. Fredrikstad kommune har en forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann som 
gjelder for Fredrikstad kommune, men ikke Hvaler. For at Hvaler kommune skal overholde sin del av 
avtalen med Fredrikstad kommune, så er det nødvendig med en forskrift som dekker dette området. 
En forskrift som dette er også et ledd i å sørge for mindre forurensning fra olje- og fettutskillere, samt 
et tiltak for å føre nærmere kontroll med anleggene vi har i kommunen i dag.  
 
Saken legges frem for utvalg for tjenester og oppgaver, som så gir sin innstilling til formannskapet og 
kommunestyret. De fatter så vedtak i saken.  
 
 
Saksopplysninger 
 
Forskriften har tidligere blitt behandlet i kommunestyret, som vedlegg til sak 28/20. Den ble sendt på 
høring 24. juni 2020, med høringsfrist 5. august 2020. Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet 
inn noen kommentarer til forskriften.  
 
Hvaler kommune har laget en forskrift som følger malen til svært mange andre kommuner i Norge, 
som for tiden arbeider med det samme, blant annet Sarpsborg kommune som vedtok sin forskrift mot 
slutten av 2019.  
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Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 
Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 7, 9, 18, 73 
og 85 

Saksnr 2020/2316 - Forskrift om påslipp av 
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Hvaler kommune - Doknr 1 

Arkivkode  
Saksbehandler Anders Kristoffer Johansen 
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Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 15 og 
15A 
Hvaler kommunes gebyrregulativ 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative og tekniske bestemmelser fra 
Kommunens Sentralforbund 
Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven) 
Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11. 
 
 
Vurdering 
 
Hvaler kommune har i dag ikke en forskrift som regulerer påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann. Det 
gjør at kommunen ikke har et tilfredsstillende system for oppfølging og tilsyn av dagens anlegg, eller 
regler som regulerer hvilke næringsbygg det er som skal ha slike.  
 
Forskriften som ligger til vurdering vil gjøre kommunens plan for opprydding i spredt avløp enklere. 
Den vil i så måte bidra til å gjøre kommunens arbeid mot forurensning lettere i et miljøperspektiv, og 
den vil sørge for at vi overholder vår del av avtalen med Fredrikstad kommune og deres behandling av 
Hvaler kommunes avløp. I denne saken skal utvalget ta stilling til om forskriften kan vedtas slik den er 
fremmet, og i så måte regulere alt knyttet til olje- og fettutskillere i kommunen.  
 

Konklusjoner 
Rådmannen anbefaler at forskriften vedtas.  
 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret. Utvalg for tjenester og oppgaver får saken til 
orientering/uttalelse. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Hvaler kommune, vedtas.  
 
Hvaler kommune, 21.08.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
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Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Hvaler kommune 
 
Generelle bestemmelser 
 
 Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt 
av kommunale reglementer og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet opp 
nedenfor: 

- Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 
- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven) §§ 7, 9, 18, 73 og 85 
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften), kapittel 15 og 15A 
- Hvaler kommunes gebyrregulativ 
- Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative og tekniske 

bestemmelser fra Kommunens Sentralforbund 
- Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven) 
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om gjenvinning og behandling av avfall 

(avfallsforskriften), kapittel 11. 
 
§ 1. Forskriftens formål 
 Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett 
fjernes ved kilden, før påslipp til kommunalt avløpsnett, og skal påse at olje- og fettutskillere 
driftes riktig slik at de virker etter hensikten.  
 
§ 2. Tekniske grunnlag 
 Tekniske krav i denne forskriften, hvis ikke nærmere spesifisert, er basert på: 

- NS-EN 858-1:2002+A1 
- NS-EN 1825-1 
- NS-EN 1825-2 

 
Eller den til enhver tid gjeldende norsk standard. 

 
 Forskriften bygger også på NORVAR prosjektrapport nr. 149/2006, 156/2007 og 
185/2011, eventuelt den til enhver tid gjeldende NORVAR prosjektrapport.  
 
§ 3. Definisjoner 

a) Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 
b) Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett. 
c) Frityrfett: fett som brukes til fritering av mat. 
d) Hjemmelshaver: eier/fester av eiendom og/eller bygg der olje- eller fettutskiller er 

plassert. 
e) Oljeholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, 

whitespirit, bensin og lignende.  
f) Påslipp: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg. 
g) Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra mennesker 

stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, 
kjøkken, bad, vaskerom og lignende. 
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h) Virksomhet: Foretak, bedrift eller lignende som driver aktivitet som etter denne 
forskrift krever olje- og/eller fettutskiller. 

 
Virkeområde 
 
§ 4. Oljeutskillere 
 Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann, 
som for eksempel: 

a. Bensinstasjoner 
b. Vaskehaller for kjøretøy, marinaanlegg o.l. 
c. Motorverksteder 
d. Bussterminaler 
e. Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående 

materiell 
f. Anlegg for understellsbehandling 
g. Garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen 
h. Landbasert oljevirksomhet. 

 
Virksomheter som ikke er nevnt her, men som har påslipp av oljeholdig avløpsvann,  

vil også omfattes av denne forskriften.  
 Ved lukkede garasjeanlegg uten vaskehaller eller drivstoffpumper er det ikke krav om 
oljeutskillere, men vann fra eventuelle sluk i parkeringsanlegget skal ledes til avløpsvann.  
 Kommunen kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon ved søknad i tilfeller der det kan 
dokumenteres at aktiviteten ved virksomheten er av en slik art at det ikke vil gi fettholdig 
avløpsvann.  
 
§ 5. Fettutskillere 
 Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann, 
som for eksempel: 

a. Restauranter 
b. Kafeer/konditorier 
c. Gatekjøkken/kiosker 
d. Kantiner/storkjøkken 
e. Slakterier 
f. Margarin- og matoljeindustri 
g. Kjøttforedlingsbedrifter 
h. Hermetikkindustri 
i. Bakerier 
j. Meierier  
k. Friteringsindustri 
l. Røkeri 
m. Matbutikker med steke- og/eller grillavdeling. 

 
Virksomheter som ikke er nevnt her, men som har påslipp av fettholdig avløpsvann vil  

også omfattes av denne forskriften.  
 Bestemmelsen i § 4 fjerde ledd gjelder tilsvarende. 
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Søknad 
 
§ 6. Søknad om tillatelse om påslipp til kommunalt nett 
 Installering av olje- eller fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av 
kommunen. Tilsvarende gjelder for påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann. Det skal 
søkes kommunen om tillatelse til utslipp, herunder påslipp av olje- og/eller fettholdig 
avløpsvann til kommunalt nett. Forurensningsloven kapittel 15A gjelder for øvrig påslipp. 
 De som omfattes av søknadsplikten er nye virksomheter, eksisterende virksomheter 
og ved bruksendringer av eksisterende bygninger. 

Ved etablering av nye påslipp eller vesentlig økning (> 25 %) av eksisterende påslipp 
av fett- og/eller oljeholdig avløpsvann, skal den ansvarlige søker sørge for at det er 
utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad. Søknaden skal inneholde de nødvendige 
opplysningene som behøves for kommunens behandling. 

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon: 
- Søknad om påslipp til kommunalt avløpsnett, og 
- Serviceavtale med tømmefirma, og 
- Oversikt over interesser som antas å bli berørt av etableringen av påslippet, 
herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller 
næringsvirksomhet. 
Påslippstillatelsen søkes av og gis til eier av virksomheten. Det er denne som står 

ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes. 
Dersom grunneier av eiendommen er en annen enn den ansvarlige for 

påslippstillatelsen, skal grunneier ha kopi av søknaden om påslippstillatelsen med en frist og 
mulighet til å uttale seg. 

Påslipp etablert før ikrafttredelsen av denne forskriften for olje-, og/eller fettholdig 
avløp, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av forurensningsforskriften § 
15-10. Virksomheten må derimot innrette seg etter det nye regelverket innen 1. januar 2020. 
Kommunen forbeholder seg retten til å sette vilkår for tidligere gitte tillatelser, jf. plan- og 
bygningsloven § 18. 

Alle arbeider ved installasjon av fettavskiller er søknadspliktige i henhold til 
sanitærreglementet. 
 
§ 7. Behandling av søknad 
 Fullstendig søknad skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Kommunen plikter å 
informere søker om mangelfull søknad innen rimelig tid. Klagefristen løper fra søker har 
mottatt vedtaket, jf. forurensningsloven § 85. 
 Ved protester, brukerkonflikter eller andre særlige grunner kan kommunen varsle om 
utvidet saksbehandlingstid.  
 Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker fra 
påslippskrav, fastsette krav til påslippsted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen 
avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige 
ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre. 
 Søker må igangsette tiltaket senest tre år etter at tillatelsen er gitt, hvis ikke faller 
retten til å etablere påslippet bort. Tilsvarende gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid 
enn to år. Dersom tillatelsen faller bort må søker søke om ny tillatelse.  
 Kommunen kan samordne søknad om påslippstillatelse med byggesaksbehandlingen 
etter plan- og bygningsloven.  
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Drift av anlegg 
 
§ 8. Kommunens rett til kontroll 
 Kommunen, eller den som på oppdrag fra kommunen utfører tilsyn, skal ha uhindret 
adgang til eiendom hvor forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunen kan kreve å 
få lagt fram dokumentasjon og annet materiale som angår olje- og/eller fettutskilleranlegget 
og driften av det. 
 
§ 9. Eierskifte og nedleggelse 
 Dersom bedriften overdras til ny eier skal melding sendes kommunen senest en 
måned etter eierskiftet. Eierskiftet kan medføre endringer i tillatelsen som er gitt på 
eiendommen i samsvar med foruresningsloven § 18.  
 Legges bedriften ned eller stanses, skal det umiddelbart, og senest en uke etter, gis 
melding til kommunen.  
 Olje- og/eller fettutskilleranlegget som permanent tas ut av bruk skal graves opp og 
leveres til godkjent avfallsmottak. Dokumentasjon på utført arbeid skal sendes kommunen og 
avløpsledning skal plugges i forgreiningspunktet. Alle sluk som har drenert til olje- og/eller 
fettutskiller skal plugges.  
 
§ 10. Kostnader 
 I tilfeller hvor virksomhetens avløpsvann fordyrer eller har uheldig virkning på driften 
av kommunens vann- eller avløpsnett, kan kostnader tilknyttet retting, utbedring og/eller 
reparasjoner faktureres virksomheten. Kommunen kan igangsette slike tiltak uten varsel til 
virksomheten. 
 
§ 11. Tvangsmulkt 
 For å sikre at vilkårene i tillatelsen blir gjennomført av virksomheten, kan kommunen 
fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73, jf. 
forurensningsforskriften § 41-6. Tvangsmulkt gjelder fra vedtakets dato til retting har funnet 
sted. 
 
Krav til olje- og fettutskillere 
 
§ 12. Tilknytning til kommunalt avløpsnett 
 Oljeholdig avløpsvann skal før oljeutskiller passere sandfang eller lignende 
renseinnretning som dimensjoneres for maksimal reell vannbelastning. 
 Fettholdig avløpsvann som inneholder sedimenterbart materiale skal passere 
slamavskiller før det går inn på fettutskilleren.  
 Alkalisk reagerende olje-/fettholdigavløpsvann skal nøytraliseres før det ledes til olje-
/fettutskiller. 
 Avløp fra olje- og/eller fettutskillere skal knyttes til spillvannsnettet. Det er ikke tillatt å 
drive med virksomhet som fører olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til kommunens 
overvannssystem, resipient eller terreng.  
 
§ 13. Forholdet til utslippskrav gitt av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen 
I henhold til forurensningslovens § 7 skal virksomheten unngå unødvendig forurensning, selv 
om kravene fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen overholdes.  
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Virksomheter som har egne utslippstillatelser fra enten Miljødirektoratet eller 
Fylkesmannen må allikevel søke om tillatelse til påslipp til kommunalt ledningsnett, kravene 
fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen betraktes som uavhengig av kommunens krav til 
påslipp. 
 
§ 14. Krav til avløpsvannets beskaffenhet 

Oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskiller skal ikke overstige 50 mg/l målt som totale 
oljehydrokarboner. Temperatur ut fra oljeutskiller skal ikke overstige 45° C. 

Fettinnholdet i utløpet fra fettutskiller skal ikke overstige 150 mg/l, målt som totale 
hydrokarboner. Temperatur ut fra fettutskiller skal ikke overstige 30° C. 

 
§ 15. Krav til bruk av vaske- og avfettningsmidler 

Det skal ikke brukes vaskekjemikalier som kan redusere olje-/fettutskilleranleggets 
rensefunksjon. 
 
§ 16. Utførelse 

Materiale og utførelse av utskillerne skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 
Norsk Standard. 

Det er virksomheten som har ansvar for at sandfang og olje- eller fettutskiller, eller 
eventuelt annet godkjent utstyr, er dimensjonert i forhold til den belastning som reelt kan 
tenkes å forekomme. 

 
§ 17. Inspeksjons- og kontrollkum 

Umiddelbart nedstrøms utskilleren skal det være en inspeksjons- og kontrollkum som 
gir mulighet for å ta prøver av avløpsvannet. Det skal installeres prøvetakingskum på 
eksisterende oljeutskillere som ikke har dette. 

Kummen skal være tilgjengelig for inspeksjon til enhver tid. 
 
§ 18. Prøvetaking og analyser 

Den ansvarlige for olje- og/eller fettutskilleren plikter å gjennomføre representative 
målinger for å dokumentere kvaliteten av påslippet til kommunalt nett. Det skal tas ut en 
representativ prøve før hver tømming fra inspeksjons-/kontrollkummen. For større 
virksomheter eller utskillere med høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk, kan 
kommunen kreve at det tas flere prøver. 

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldende standarder 
og forurensningsforskriftens krav. Vannanalyser iht. parameterne skal utføres av et 
akkreditert laboratorium. For olje- og fettutskilleren skal det gjennomføres prøvetakning av 
temperatur ved full drift. 

Kommunen kan kreve regelmessig logging av temperaturen dersom det er mistanke 
om overskridelse av kravet i § 15. 

Kommunen kan kreve at vannmåler monteres før inntaket til utskilleren. 
 

§ 19. Tømming 
Regelmessig tømming og rengjøring er av avgjørende betydning for olje- og 

fettutskillerens effekt. 
Oljeutskiller og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst en gang per år, 

og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet. Olje som holdes 
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tilbake i oljeutskilleren regnes som farlig avfall og omfattes av avfallsforskriften kapittel 11, 
Farlig avfall. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert mengde olje er 
liten over tid. 

Fettutskilleren skal tømmes minimum en gang per år, eller før fettlaget utgjør 25 % av 
fettavskillerens kapasitet. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert 
mengde fett er liten over tid. 

Virksomheten skal inngå tømmeavtale med et tømmefirma for regelmessig tømming 
tilpasset behovet. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale. Kommunen kan gi 
pålegg om endring av tømmehyppigheten ved behov.  

Opplysninger om dato for hver tømming og hvem som utførte tømmingen, skal føres 
inn i driftsjournalen for anlegget i virksomhetens internkontrollsystem. 

 
§ 20. Drift, vedlikehold og kontroll 

Virksomheten skal ha nødvendig drift- og vedlikeholdsrutiner for å sikre at utskilleren 
fungerer optimalt ut fra aktiviteten ved virksomheten. Dokumentasjon på leverandørens 
spesifikasjon om drift og vedlikehold for anlegget skal finnes i virksomhetens 
internkontrollsystem. 

Virksomheten skal til enhver tid ha en avtale med et godkjent firma for regelmessig 
tømming og kontroll av utskilleren. Kommunen skal ha en kopi av avtalen. 

 
§ 21. Dokumentasjon 

Virksomheten er ansvarlig for at tømmeoperatør sender inn tømme- og 
tilstandsrapport og analyserapport til kommunen.  
 
Beredskap mot akutt forurensning 
 
§ 22. Forebygging av akutte utslipp 
 Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt 
begrense, risikoen for akutt forurensning.  
 Virksomhetens beredskap skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, 
skadelige påslipp til avløpsnettet og konsekvensen dette kan forårsake. Beredskapsrutinene 
skal inngå i virksomhetenes internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Virksomhetens 
beredskapsplan skal dokumenteres om kommunen etterspør dokumentasjon.  
 
§ 23. Varslingsplikt 
 Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp eller 
utslipp, skal kommunen umiddelbart varsles. Det skal opplyses om hva som er sluppet ut 
eller på, mengden, tidspunkt, sted, samt hvilke skadereduserende tiltak virksomheten har 
iverksatt. Varsling og oppfølging av hendelsen skal dokumenteres skriftlig til kommunen.  
 Kommunen avgjør selv om krise- og/eller beredskapsteam skal settes. Kommunen 
står fritt til å gjøre nødvendige tiltak for å begrense eller stoppe utslipp/påslipp. Virksomheten 
er økonomisk ansvarlig for konsekvensene av akutt påslipp eller utslipp. 
 
Gebyrplikt 
 
§ 24. Gebyrer 
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 Saksbehandling medfører de til enhver tid gjeldende gebyrsatser som fremgår av 
Hvaler kommunes gebyrregulativ.  
 
Ikrafttreden 
 
§ 25. Ikrafttredelse 
 Forskriften trer i kraft xx.xx.xxxx. 
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Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Utvalg for tjenester og oppgaver 02.09.2020 35/20 
Formannskapet 03.09.2020 81/20 
Kommunestyret 17.09.2020  

 
Endring i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, 
Hvaler kommune, Østfold 
 
 
Sammendrag 
 
Saken omhandler forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hvaler kommune, 
Østfold. I forskriften fremgår det informasjon som nå er utdatert, og som må endres. Årsaken til at 
forskriften nå har feil informasjon kommer fra endringer hos Alarmsentralen.  
 
Rådmannen innstiller på å vedta endringsforskrift for at forskriften skal inneholde korrekt informasjon.  
 
Saken legges frem for utvalg for tjenester og oppgaver, som så gir sin innstilling til formannskapet og 
kommunestyret som fatter vedtak i saken.  
 
 
Saksopplysninger 
 
I forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hvaler kommune, Østfold, så fremgår 
det av § 5, fjerde ledd, at «alarmsentral Brann Øst, tlf. 69 20 17 00 og vakthavende Hvaler, tlf. 900 
75 297 må varsles før bålet tennes». Det er ikke riktig.  
 
Hvaler kommune ble kontaktet av Espen Johansen, nestleder beredskap i Fredrikstad brann- og 
redningskorps tidlig i juni 2020, som informerte om behovet for å oppdatere forskriften. Det ble 
samtidig informert om at riktig kontaktinformasjon skal være Øst 110-sentral IKS med telefonnummer 
64 91 31 00.  
 
En endring som dette krever at det vedtas en endringsforskrift.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Fastsatt av Hvaler kommunestyre 10. mai 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706. 
 
 
Vurdering 
 

Saksnr 2020/2277 - Endring i forskrift om 
åpen brenning, Hvaler kommune - 
Doknr 1 

Arkivkode  
Saksbehandler Anders Kristoffer Johansen 
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I denne saken skal utvalget ta stilling til om forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner, Hvaler kommune, Østfold, skal endres.  
 
Forskriften er en lokal forskrift som kommunen kan endre selv. Det er essensielt at vi har riktig 
kontaktinformasjon når bål skal tennes i henhold til forskriften. Endringen er kosmetisk og innebærer 
ingen faktisk endring fra dagens praksis.  

Konklusjoner 
Basert på viktigheten av korrekt kontaktinformasjon, så bør det vedtas en endringsforskrift.  
 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret. Utvalg for tjenester og oppgaver får saken til 
orientering/uttalelse. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 
§ 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706, anbefaler Utvalg for tjenester og oppgaver 
Kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hvaler kommune, Østfold, § 5, fjerde 
ledd, skal lyde slik:  
 
«Øst 110-sentral IKS, tlf. 64 91 31 00 og vakthavende Hvaler, tlf. 900 75 297, må varsles før bålet 
tennes. Dette gjelder også for store bål og brenning på store flater i perioden 16. september til 14. 
april».  
 
Nåværende § 5, fjerde ledd, oppheves.  
 
Hvaler kommune, 17.08.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
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Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Eldrerådet 01.09.2020 12/20 
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 01.09.2020 12/20 
Utvalg for plan- og byggesaker 02.09.2020 30/20 
Utvalg for tjenester og oppgaver 02.09.2020 36/20 
Administrasjonsutvalget 03.09.2020 31/20 
Formannskapet 03.09.2020 73/20 
Kommunestyret 17.09.2020  

 
Høringsuttalelse - Regional planstrategi for Viken 2020-2024 
 
 
Sammendrag 
 
I planstrategien ønsker fylkeskommunen at vi utvikler en bærekraftig region. For å få til en ønsket 
samfunnsutvikling, nevnes det at det ikke er nok å jobbe kun med utvalgte bærekraftsmål. Det må mer 
gjennomgående og radikale endringer til for å få en ønsket endring mot 2030. 
 
Viken fylkeskommune har fulgt modellen fra FNs rapport " The future is now". Viken har valgt seks 
tverrfaglige innsatsområdene som skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder og 
forvaltningsnivåer, samt fire virkemiddelkategorier. 
 
Den regionale planstrategien tar for seg regionale utviklingstrekk, og går, gjennom innsatsområdene 
og virkemiddelkategoriene, nærmere inn på de langsiktige målene..  
 
Kapitlet om planbehov tar for seg prinsipper for plansystemet, tverrgående temaer i planarbeidet, og 
hvilke regionale planer som skal blir utarbeidet i planstrategiperioden.  
 
Viken fylkeskommune stiller høringsinstansene tre spørsmål: 

 Bidrar de langsiktige utviklingsmålene til å gi en tydelig og helhetlig retning for samfunnsutviklingen i 
Viken? 

 Samsvarer målene for de ulike innsatsområdene med de regionale utfordringene og mulighetene i Viken, 
slik du/dere opplever dem? 

 Samsvarer forslagene til nye regionale planer i Viken med Viken-samfunnets utfordringer og muligheter, 
og er temaene i de regionale planene relevante? 

 Har du/dere andre merknader eller kommentarer 

Den regional planstrategien er et godt grunnlagsdokument for videre utvikling og planlegging i 
inneværende valgperiode, og rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar høringsuttalelsen. 
 
Om den regionale planstrategien 
 

Saksnr 2020/1861 - Høring - Regional 
planstrategi for Viken 2020-2024 - 
Doknr 2 

Arkivkode L12 
Saksbehandler Aleksander Andreassen 
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Hvaler kommune mottok den 25.06.2020 Regional planstrategi for Viken fylkeskommune. Fristen til å 
komme med en uttalelse eller merknad til planstrategien er satt til den 25.09.2020.  
Viken fylkeskommune skal utvikles til bærekraftig region. I nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023 legger opp til at enhver kommune må ta ansvar og følge de 17 
bærekraftsmålene gjennom planlegging, og saksbehandling av reguleringsplaner. 
 
Planstrategien redegjør for regionale utviklingstrekk, fastsetter langsiktige samfunnsmål og prioriterer 
hvilke spørsmål Viken-samfunnet skal behandle i videre regional planlegging. Hensikten er å få alle 
gode krefter til å sette en felles kurs for utviklingen i fylket. Dokumentet behandler viktige temaer som 
klima og miljø, folkehelse, utdanning, arbeidsliv og kultur.  
 
Regional planstrategi er fylkeskommunens fremste verktøy for å utforske, utforme og utløse regionale 
samarbeid innenfor ulike samfunnsområder. Gjennom prosessen med regional planstrategi har de 
utformet fem langsiktige utviklingsmål for Viken. 
 
Hvordan jobber fylkeskommunen for å nå bærekraftsmålene? 
 
For å få til en ønsket samfunnsutvikling, er det ikke nok å jobbe kun med utvalgte bærekraftsmål. Det 
må mer gjennomgående og radikale endringer til. Man må tenke nytt og arbeide på nye måter.  
 
Arbeidet innebærer å ta tak i årsakene til fattigdom, ulikhet, og klima- og miljøendringer. Tap av 
artsmangfold, utenforskap, dårlig helse, klimautfordringer og andre store og komplekse utfordringer, 
berører ulike deler av samfunnet. Utfordringene er sammensatte, fra det internasjonale til det lokale. 
Det er store utfordringer som én aktør ikke vil kunne løse alene. Løsningene må finnes på tvers av 
forvaltningsnivåer, sektorer og fagområder.  
 
Seks innsatsområder for bærekraft 
Viken fylkeskommune har fulgt modellen fra FNs rapport " The future is now", viser hvordan man skal 
jobbe med de 17 bærekraftsmålene på en effektiv, fremtidsrettet og helhetlig måte.  
 
De seks tverrfaglige innsatsområdene skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder og 
forvaltningsnivåer (stat, fylke, kommune) og motvirke en sektorisert tilnærming til problemløsning. 
Dette er i tråd med bærekraftsmålenes vektlegging av samarbeid for å nå Agenda 2030. Modellen har 
vært sentral i fylkeskommunens arbeid med ny regional planstrategi. 
 
Fire virkemiddelkategorier for å jobbe med de seks innsatsområdene 
I dialog med Viken-samfunnet har fylkeskommunen sett på hvordan man sammen kan jobbe med de 
seks innsatsområdene i modellen. Dialog er avgjørende for å få Vikens samlede virkemidler til å rette 
seg mot felles mål. 
  
I samsvar med FNs metodikk har fylkeskommunen definert fire virkemiddelkategorier. Kategoriene 
skal fylkeskommunen med å identifisere, kartlegge og systematisere samfunnets tilgjengelige 
virkemidler. Slik kan man videreutvikle eksisterende partnerskap og finne nye måter å samarbeide på. 
Samtidig kan kategoriseringen hjelpe fylkeskommunen med å kombinere virkemidler på nye måter. 
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Bilde 1 Oversikt over seks innsatsområdene fra regional planstrategi og de fire virkemidlene 

 
Regionale utviklingstrekk 
 Viken er et stort og mangfoldig fylke. Vi står overfor komplekse utfordringer, men har også mange 

muligheter for utvikling. Mangfoldet i fylket er en ressurs som må utnyttes i 
samfunnsplanleggingen. 

 
 Det er store regionale forskjeller i befolkningsutvikling, økonomisk vekst og utvikling av 

arbeidsplasser i de ulike delene av fylket. Kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi avdekker 
også stor geografisk variasjon i næringsstrukturen. 

 
 Befolkningens helse og livskvalitet er avgjørende for bærekraften i et samfunn. 

Kunnskapsgrunnlaget viser at det er betydelige forskjeller i helse og livskvalitet i fylket. 
 

 Mer bærekraftig produksjon og forbruk er nødvendig for en god utvikling i Viken. Avfallsmengden 
fra husholdningene i Viken har blitt redusert med nesten 23 prosent mellom 2015 og 2018 

 
 Klimagassutslippene i Viken gikk ned med 9,5 prosent mellom 2009 og 2017. Dette tallet 

inkluderer ikke utslippene fra varer og tjenester som vi kjøper fra andre land og regioner. Skal man 
klare å unngå alvorlige klimaendringer, må vi kutte alle utslipp fra fossile kilder og kraftig redusere 
prosessutslipp fra transport, landbruk og industri. 

 
 Mange av de mest produktive landbruksarealene i Viken ligger i eller i nærheten av tettsteder med 

stor befolkningsvekst. I mange år har dette ført til at jordbruksareal er blitt bygd ned til fordel for 
boliger, veier, næringsvirksomhet og andre formål.  
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Om målstrukturen i den regionale planstrategien 
Regional planstrategi har fem langsiktige utviklingsmål. De beskriver et fremtidsbilde av hvordan man 
ønsker at Viken skal se ut i 2030. På den måten synliggjøres hvilke mål det må jobbe mot. På nivået 
under utviklingsmålene beskrives seks innsatsområder. Det er de seks innsatsområdene som FN 
anbefaler nasjoner og regioner å jobbe med for å få til bærekraftig omstilling. 
  
For hvert innsatsområde har Viken fylkeskommune synliggjort et sett med virkemidler og ressurser 
som skal bidra til å løse målene og sørge for bærekraftig omstilling. Disse virkemidlene og ressursene 
finnes i Vikens 51 kommuner, region, stat, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, næringsliv, 
interesseorganisasjoner og hos den enkelte borger. Vi har alle ulike ansvar, ressurser, kunnskap og 
verktøy. Lykkes man med å samordne våre virkemidler, kan man nå målene. 
 
Fem langsiktige utviklingsmål for Viken 
De fem langsiktige utviklingsmålene handler om hvordan Viken skal bli et bærekraftig samfunn, og 
hvordan Viken kan bidra til å nå de 17 bærekraftsmålene i agenda 2030.  
 Natur, klima og planetens tålegrense 
 God livskvalitet og like muligheter 
 Grønn og rettferdig verdiskaping 
 Omstilling og tillit 
 Sammen skaper vi Viken 

Seks innsatsområder for bærekraftig utvikling 
For å nå de fem langsiktige målene må det arbeides systematisk og på tvers av fag og sektorer. 
Innsatsområdene beskriver hvilke utfordringer og mål som må ses i sammenheng for at Viken skal bli 
et bærekraftig 
 
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og likemuligheter 
Mål for innsatsområdet: 
a) I Viken opplever stadig flere av oss å ha god eller svært god helse.  

b) I Viken har vi gode muligheter til å være i naturen og holde oss fysisk aktive hver dag.  

c) I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.  

d) I Viken har alle tilgang til å oppleve og utøve kunst og kultur, og å delta i idrett og frivillighet.  

e) I Viken har kunst, kultur, idrett og frivillighet en tydelig rolle i samfunnsutviklingen.  

f) I Viken er både fysiske og digitale møteplasser og tjenester universelt utformet, og alle har like 
muligheter til aktiv deltagelse i samfunnslivet.  

g) I Viken har vi tilgang på miljøvennlige og arealeffektive mobilitetsløsninger som er enkle, 
funksjonelle og sikre for alle.  

 
h) I Viken har alle tilgang til relevant utdanningstilbud og kompetanseutvikling som svarer til den 

enkeltes, samfunnets og næringslivets behov.  

i) I Viken har vi god integrering og et mangfold i befolkningen, som bidrar til et rikt og inkluderende 
samfunnsliv.  

j) I Viken er det lagt til rette for økt livskvalitet, mestring og trivsel for alle, uansett bakgrunn og 
forutsetninger.  

k) I Viken har vi inkluderende og gode bomiljøer hvor innbyggerne trives.  

l) I Viken vektlegger vi miljø- og helsefremmende kvaliteter i utvikling av byer og steder.  
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m) I Viken tar vi vare på historie, og styrker gamle og nye tradisjoner og lokal identitet.  

n) I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.  
 
Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system 
Mål for innsatsområdet:  
a) I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for 

bærekraftig utvikling.  
b) I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og 

holdninger det er behov for i arbeidslivet.  
c) I Viken har vi høgskoler, universiteter og forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå.  
d) I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et 

inkluderende og rettferdig arbeidsliv.  
e) I Viken har vi et bærekraftig og nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv med høy 

verdiskaping og produktivitet. Vi tiltrekker oss og tar vare på talentene våre.  
f) I Viken har vi en bærekraftig rekreasjons- og opplevelsesnæring.  
g) I Viken har næringslivet god tilgang til digital infrastruktur.  
h) I Viken er beslutninger basert på fakta. Vi kan synliggjøre og endre fordeling av goder.  
i) I Viken brukes finansielle virkemidler målrettet for å oppnå bærekraftigutvikling.  
 
Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring 
Mål for innsatsområdet: 
a) I Viken har vi sikre og bærekraftige forsyningskjeder, og god mat- og forsyningssikkerhet. 
b) I Viken produserer vi i stadig mer av vår egen mat. 
c) I Viken tar vi vare på naturen slik at vi unngår tap av biologisk mangfold på land og i vann. I Viken 

tar vi vare på natur slik at det biologiske mangfoldet på land og i vann styrkes. 
d) Vikens landbruk, havbruk og næringsmiddelindustri er bærekraftig 
e) I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold, 

rekreasjon eller karbonlagring. 
f) I Viken er forskning, innovasjon og teknologi drivere for en grønn omstilling i matproduksjons 

systemet. 
g) I Viken er matsvinn redusert i hele matproduksjonssystemet. 
h) I Viken er andelen av befolkningen som har et variert, næringsrikt og sunt kosthold 
 
Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging 
Mål for innsatsområdet:  
a) Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det 

tas opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og 
sosialt inkluderende måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.  

b) I Viken arbeider vi for økt produksjon og bruk av fornybar energi, energi- og ressurs-effektivisering 
og økt opptak av klimagasser og lagring av karbon gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. 
Vi skal ta hensyn til naturmangfold, kulturminner og friluftsliv når vi produserer og transporterer 
energi. 

c) I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av 
kollektivtransport, sykkel og gange og faset ut fossile drivstoff.  

d) For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050, er Viken et foregangsfylke for 
sirkulærøkonomi, med gjenbruk, gjenvinning og miljøvennlig ressursutnyttelse.  

e) I Viken er forbruket redusert og klimafotavtrykket på varer og tjenester er minsket.  
f) I Viken tar vi i bruk nye og bærekraftige løsninger når vi bygger ut infrastruktur.  
g) I Viken tar samfunnsutviklingen hensyn til klimaendringer gjennom omstilling og klimatilpasning.  
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Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling 
Mål for innsatsområdet:  
a) I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med 

trygge fysiske og digitale møteplasser.  
b) I Viken utvikler vi som hovedregel nye arealer til bolig, næring og offentlige formål ved hjelp av 

fortetting og transformasjon, fremfor å ta nye arealer i bruk.  
c) Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart.  
d) I Viken har vi kompakte byer og steder, der de fleste har mulighet til å komme til skole, arbeid, 

tjenester, handel og andre daglige aktiviteter ved hjelp av gange, sykkel eller kollektive trans-
portløsninger.  

e) I Viken har vi inkluderende og gode bomiljøer i by og bygd, der alle kan finne egnet bolig.  
f) I Viken er kunst, kultur, tradisjoner og kulturminner ressurser i steds- og næringsutvikling.  
g) I Viken er kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet, organisasjons- og næringsliv og engasjerte 

innbyggere viktige drivere i stedsutviklingen.  
h) I Viken tar vi hensyn til kulturminner, aktivitets- og rekreasjonsarealer, naturressurser, matjord og 

biologisk mangfold i utbyggingsspørsmål.  
i) I Viken tar vi vare på og utvikler blågrønne strukturer i byer og steder, og innbyggerne har tilgang 

på varierte aktivitets- og rekreasjonsområder.  
j) I Viken har vi ren luft og rent vann.  
k) I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede 

hendelser forårsaket av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser. 
 
Innsatsområde 6: Miljø, økosystem og biologisk mangfold 
Mål for innsatsområdet:  
a) I Viken tar vi vare på marine ressurser og biologisk mangfold.  
b) I Viken forvalter vi våre naturressurser på en bærekraftig måte.  
c) I Viken hindrer vi spredningen av fremmede arter.  
d) I Viken har vi god kunnskap om vår natur og vårt biologiske mangfold.  
e) I Viken skal verdiskaping og næringsutvikling skje innenfor planetens tålegrenser.  
f) I Viken produserer og forbruker vi varer og tjenester innenfor planetens tålegrenser.  
g) I Viken prioriterer vi viktige kulturlandskap, naturområder, leveområder for dyr og planter og 

friluftsområder i vår utvikling. Omdisponeringen av disse områdene er kraftig redusert.  
h) I Viken har innbyggerne god tilgang til natur som aktivitets- og rekreasjonsområder i nærmiljøet, 

og til store, sammenhengende natur- og friluftsområder.  
i) I Viken har alle tilgang på rent drikke- og badevann, og vi har god miljøtilstand i vann, hav og 

vassdrag.  
j) I Viken skal avfallsmengden reduseres og gjenvinningsgraden økes.  
 
Planbehov - Prinsipper for plansystemet for i Viken: 
 Plansystemet skal legge FNs bærekraftsmål til grunn og ha tydelig kobling til langsiktige 

utviklingsmål og mål for innsatsområdene 
 Plansystemet skal gremme et helhetlig perspektiv, herunder tverrfaglighet og samhandling mellom 

og på tvers av fagområder, forvaltingsnivåer og interesser.  
 Regional planlegging skal være kunnskapsbasert. 
 Plansystemet skal være partnerbasert. 
 Plansystemet skal ta hensyn til regionale forskjeller og fortrinn.  
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Tverrgående temaer i regionale planer 
Noen temaer er så viktige at de må veie tungt i alt utviklingsarbeid som følger av regional planstrategi. 
Klima og miljø, folkehelse og samarbeid er tverrgående temaer som skal inkluderes i alle de regionale 
planene. Det må gjøres allerede ved oppstart av arbeid med regionale planer, og vil sikre at vi jobber 
helhetlig og tverrfaglig med disse temaene. 
 
Valg av planer 
Viken må utarbeide planer som hjelper å nå de målene som er satt. Det skal sikre at fylket når 
bærekraftsmålene og lykkes med grønn omstilling. Det er et ønske om få regionale planer, som i 
større grad er tverrfaglige og sektorovergripende. 
 
Planbehovet peker på tre nye regionale planer:  
 Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd  
 Kompetanse og verdiskaping  
 Areal og mobilitet  

Fylkesrådets prioriterte tema: 
 Energistrategi 
 Internasjonal strategi 
 Landbruksstrategi 
 Frivillighetspolitikk 
 Strategi for biologisk mangfold 
 Tannhelse 
 Viken-modell for seriøsitetskrav til leverandører 
 Arealregnskap og økologisk fotavtrykk 
 Klimabudsjett og klimaregnskap 
 Bærekraftsrapport 

 

Plan og styringssystem for Viken fylkeskommune 
Regional planstrategi utgjør overbygningen i Viken fylkeskommunes plansystem. Regional 
planstrategi beskriver både planbehov og er grunnlaget for videre samarbeid gjennom regionalt 
planarbeid og partnerskap.  
 
Planvirkemidler 
 Regional plan. Skal utarbeides når det er behov for å samordnes aktører og virkemidler. En 

regional plan tar for seg områder som krever avveining og avklaring mellom forskjellige interesser, 
over sektor- og kommunegrenser.  

 Planprogram. Oppstartsdokumentet til regionale planer. 
 Handlingsprogram for regionale planer. Skal gjøre rede for hvordan planen skal gjennomføres. 
 Partnerskap. Partnerskapsmodellen skal løse utviklingsoppgaver gjennom forpliktede samarbeid 

mellom offentlige og private aktører.  
 Nettverk. Et nettverk er en mer uformell arbeidsform enn partnerskap. Styringsnettverk, 

læringsnettverk og mobiliserende nettverk.  
 Temastrategi. Dette omfatter fylkeskommunens egen virksomhet. Legger langsiktige føringer og 

politiske prioritering for fylkeskommunens egne ressurser. Inneholder som regel handlingsdel med 
realistisk tilkobling til økonomiplanen 

Vedlegg 
Regional planstrategi for Viken fylkeskommune 
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Forslag til høringsuttalelse fra Hvaler kommune 
Hvaler kommune ser at Viken fylkeskommune satser på helhetlig planlegging, bærekraft og 
samarbeid. Det er et godt og gjennomarbeidet dokument, men vi har noen ytterligere kommentarer til 
kunnskapsgrunnlag og utfordringer knyttet til delregioner og Hvaler kommune.   
  
Bidrar de langsiktige utviklingsmålene til å gi en tydelig og helhetlig retning for 
samfunnsutvikling i Viken? 
Gjennom prosessen med regional planstrategi har fylkeskommunen utformet fem langsiktige 
utviklingsmål. Utviklingsmålene er i tråd med det overordnede formålet i 2030-agendaen: Å sikre 
bærekraft for mennesker og planeten innen år 2030. Målene er:  

1. Natur, klima og planetens tålegrense 
2. God livskvalitet og like muligheter 
3. Grønn og rettferdig verdiskaping 
4. Omstilling og tillit  
5. Sammen skaper vi Viken 

  
Hvaler kommune mener at de langsiktige utviklingsmålene som Viken fylkeskommune har utredet gir 
en tydelig retning for samfunnsutviklingen viktig for å kunne gjennomføre bærekraftsmålene. De 
langsiktige målene dekker de fire utfordringene regjeringen har fremstilt i «Nasjonale forventninger om 
regional og kommunal planlegging 2019-2023»: 

 å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
 å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning 
 å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
 å skape et trygt samfunn for alle 

  
De langsiktige målene tar også for seg hvordan man skal ta fatt i de regionale utviklingstrekkene. Og 
det blir påpekt i dokumentet at Viken er et stort fylke med komplekse problemer. I de regionale 
utviklingstrekkene blir det vist til at det er store regionale forskjeller i befolkningsutvikling, økonomisk 
vekst og utvikling av arbeidsplasser i de ulike delene av fylket. Kunnskapsgrunnlaget viser bl.a. at det 
er betydelige forskjeller i helse og livskvalitet, og at jordbruksarealer i det siste årene har blitt bygd ned 
til fordel for boliger, veier, næringsvirksomhet og andre formål. 
 
Et større fokus bør derfor rettes mot delregionene, hvor det bør vurderes forskjellige strategier. Som i 
Østfold bør det videreføres mål fra fylkesplanen, med bl.a. å styrke befolkningsutvikling i tettsteder og 
byer, vedlikeholde og styrke den økonomiske veksten og utviklingen av arbeidsplasser. I tidligere 
Østfold og Søndre Viken-regionen har det vært utfordringer ved levekår og folkehelse. I fylkesplanen 
for Østfold har det vært strategier for å kunne løse disse 'samfunnsflokene', og det er viktig at dette 
arbeidet blir videreført i den nye planstrategien for Viken.  
 
Vi vil at Viken skal være en robust region, og en del av et robust land. Det er viktig å oppnå en 
selvforsyningsgrad som dekker grunnleggende behov som mat, energi, medisiner osv. Dette kan bidra 
til økt sysselsetting i regionen, samt at selvforsyning er viktig del av beredskap i krisesituasjoner. I 
tillegg mener vi at regionale produkter bør merkes for å fremme kortreiste værer – dette vil bidra til å 
minske klimafotavtrykket, og å utvikle lokal næring. 
 
 Videre er det ønskelig at fokuset på byvekstavtaler blir videreført, og at man inkluderer 
nabokommunene i det videre samarbeidet. Det er viktig med en helhetlig planlegging innenfor 
samferdsel og infrastruktur. Viktighet av blågrønnstruktur som del av utbygging og planlegging bør 
styrkes. 
  
De langsiktige målene for Viken fylkeskommune harmonerer med utviklingstrekk og mål for Hvaler 
kommune. I arbeidet med kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel har kommunen 
sett at man har utfordringer knyttet til å oppnå en god og bærekraftig samfunnsutvikling lokalt. De 
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målsetningene som er satt opp i planprogrammet for kommunens samfunnsplan er knyttet til 
bærekraftsmålene, utviklingstrekk i kommunen og politisk ønskede mål. 
 
Hvaler kommune ønsker å fokusere på: 

 Miljø- og klimaavtrykk skal reduseres i Hvaler kommune. Og det regionale samarbeid for miljø 
og klima skal fortettes og videre styrkes. 

 Satsing på næringsutvikling (reiseliv og opplevelser, kunst, mat, jordbruk, helse og trening, 
handel, fiskeri og havbruk) 

 Tilrettelegge for at barnefamilier har lyst å flytte til Hvaler – Fokus på barn og unge og trygge 
boforhold. 

 Forbedring av kollektivtilbud i samarbeid med fylkeskommunen, samt utredning av mulige 
pendlerparkeringer.  

 Samarbeid med fylkeskommunen om utredning av tryggere gang- og sykkelveiløsninger langs 
de lokale fylkesveiene. Særlig i tilknytning til skolevei.  

 Minske forskjellene i Hvalersamfunnet – ved planlegging av offentlige arenaer. 
 Satsing på frivillighet og møteplasser for alle aldersgrupper 
 Satse på forebyggende tiltak og da legge til rette for aktiviteter for alle aldre 
 Kultur og kulturopplevelser 
 Natur-, frilufts-, og landbruksområder må bevares i størst mulig grad ved helhetlig 

arealplanlegging og vern. 
 Det er viktig at kyststiene vedlikeholdes. Natur- og friluftlivsforvaltning skal styrkes 
 Landbruksarealer er en ressurs som skal utnyttes på en bærekraftig måte. Det er ønsket med 

en stor andel av økologisk matproduksjon, samt variasjon i landbruket.  
 Andel av fornybar energi skal økes ved etablering av kommunale anlegg, og tilrettelegging av 

private anlegg. 
 Ladeinfrastruktur skal utvikles i takt med markedsutviklingen, og nye tekniske løsninger.  
 Bevare kystlandskapet og kulturmiljøet på Hvaler 
 Sjøørretbekkene skal prioriteres og det skal gjøres tiltak for at sjøørreten kommer tilbake til 

Hvaler. 
  

Det er viktig og ønskelig at fylkeskommunen og kommunen sammen ser på de utfordringer Hvaler står 
ovenfor og samarbeider for å nå våre felles målsetningene innenfor bærekraft. Skal Viken-samfunnet 
lykkes med dette, må også delregioner og den enkelte kommune lykkes. 
 
Samsvarer målene for de ulike innsatsområdene med de regionale utfordringene og 
mulighetene i Viken, slik du/dere opplever dem? 
 
Innsatsområdene innledes med hvilke av bærekraftsmålene som berøres. Totalt fremmer de seks 
innsatsområdene alle av FNs 17 bærekraftsmål, samt at det fremmes fokuset på samarbeid mellom 
forvaltningsnivå for å nå disse.  
 
De seks innsatsområder for å nå bærekraftig utvikling i Viken fylkeskommune: 
1. Livskvalitet, velferd og like muligheter  
2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system  
3. Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring,  
4. Redusert klimagassutslipp og energiomlegging  
5. Helhetlig by- og stedsutvikling  
6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold. 
 
Fylkeskommunen har fulgt modellen fra FNs rapport «The future is now», som viser hvordan skal 
jobbe med bærekraftsmålene på en effektiv, fremtidsrettet og helhetlig måte. Innsatsområdene dekker 
de fokusområdene fra dokumentet nasjonale forventninger om å jobbe med FNs bærekraftsmål, og 
dekker de regionale utfordringene og mulighetene som det blir vist til i dokumentet slik Hvaler 
kommune opplever dem.  
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Samsvarer forslagene til nye regionale planer i Viken med vikensamfunnets utfordringer og 
muligheter, og er temaene i de regionale planene relevante? 
Hvaler kommune mener at de utfordringer og muligheter fra Viken-samfunnet som blir fremstilt dekker 
de utfordringene man har lokalt i Hvaler og for Søndre Viken. Men det som savnes er at utfordringene 
i delregionene blir belyst for seg selv. Det er forskjellige utfordringer og muligheter i forskjellige 
områder, som igjen fører til andre samfunnsgeografiske og demografiske problemstillinger.  
 
De følgende prinsipper ligger til grunn for plansystemet i Viken fylkeskommune: 

 Plansystemet skal legge FNs bærekraftsmål til grunn og ha tydelig kobling til langsiktige 
utviklingsmål og mål for innsatsområdene. 

 Plansystemet skal fremme et helhetlig perspektiv, herunder tverrfaglighet og 
 samhandling mellom og på tvers av fagområder, forvaltningsnivåer og interesser. 
 Regional planlegging skal være kunnskapsbasert. 
 Plansystemet skal være partnerskapsbasert. 
 Plansystemet skal ta hensyn til regionale forskjeller og fortrinn. 

 
Som vist til i teksten ovenfor mener Hvaler kommune at det er viktig å ta hensyn til de regionale 
forskjeller, og det er bra at fylkeskommunen fremmer dette i sitt plansystemet. Samhandling blir også 
her prioritert, hvilket er viktig for helhetlig og tverrfaglig planlegging. Videre er det viktig at det er 
kunnskapsbasert planlegging som ligger til grunn. Det er da særlig viktig at man fortsetter å utvikle 
kunnskapsgrunnlaget og fyller på og utreder de tema og deltema som man mangler i statistikkbanken 
– da også med tanke på lokale utfordringer i kommunene. 
 
Klima og miljø, folkehelse og samarbeid er tverrgående temaer som skal inkluderes i alle de regionale 
planene. Veldig bra at dette skal være gjennomgående temaer i alle regionale planer, som sikrer 
helhet og tverrfaglighet, samt sikrer at bærekraftsmålene nås.  
  
Prosessen med fylkeskommunens partnere i Viken-samfunnet har avdekket ønske om få regionale 
planer, som i større grad er tverrfaglige og sektorovergripende. Valget av planer tar hensynet til å få 
positive synergieffekter av samarbeid på tvers og å se temaer og fagområder i sammenheng, veid 
tungt. 
  
Kommentarer til planbehovet og inndeling i tre nye regionale planer: 

 Regional plan for Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 
 Regional plan for Kompetanse og verdiskaping 
 Regional plan for Areal og mobilitet 

  
Det bør lages plan- og grunnlagsdokumenter for utarbeiding av regional strategi for f.eks. 
næringsutvikling, her hovedsakelig for hver enkelt region innenfor fylket måt opp mot nabofylkene og 
Viken. I samarbeid med næringslivet og kommunene. Disse planen kan være en del av grunnarbeidet 
med regionale planer. Et eksempel er plassering av næringsbebyggelse i regionen, lokaleregioner og i 
kommunene, og påvirkningen av trafikkmønsteret i arbeid-, bosted- og serviceregionene.  
 
Har du/dere andre merknader eller kommentarer? 
Det er mangler i kunnskapsgrunnlaget, særlig i sjø (Liv under vann). Prosjektet for kartlegging av 
næringsarealer i sjø for Nedre Glomma er en veldig god start. Kunnskap om sjøen bør det ses videre 
på for å ha nok kunnskap til å tilrettelegge for bærekraftig utvikling.  
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Bildetekst: Utgårdskilen fiskehavn i 1964, fra Østfold fylkes bildearkiv (flyfoto av Widerøe flyselskap) 

Fiskeri og marin næring er et område som Hvaler nær er alene om i Viken fylkeskommune. Vi tillater 
oss derfor å fremheve dette spesielt. Og samtidig ytre vår bekymring om at dette skal drukne i 
sentrumsutfordringer, manglende samarbeid og samhandling og manglende kunnskap.  
For oss er ikke fiskeri bare arbeidsplasser, men det er historien vår, maten vår og identiteten vår.  
Vi viser for eksempel til hvordan fylkeskommunen allerede, bare seks måneder etter sammenslåingen 
har tatt bort fylkets eneste havbruksutdannelse, utelukkende basert på søkertall til et ungt tilbud.  
Det er viktig å sikre lokale og stedstilpassede næringer i både små og store kommuner. 
Fiskerihavnene utgjør en vesentlig andel del av næringsaktiviteten i kommunen. Og vi ønsker å 
samarbeide med fylkeskommunen om videre utvikling av lokale fiskerhavner for å sikre en bærekraftig 
matproduksjon i regionen, samt utvikle flere arbeidsplasser lokalt. Videre ønsker Hvaler kommune at 
man sammen med fylkeskommunen sikrer kompetanseutvikling, og utdanningstilbud. 
 

 
Bildetekst: Utgårdskilen fiskehavn i 2019, fra Fredrikstad Blad (foto av Geir A. Carlsson) 
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Konklusjoner 
Den regional planstrategien er et godt grunnlagsdokument for videre utvikling og planlegging i 
inneværende valgperiode. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar høringsuttalelsen, med 
eventuelle tillegg. 
 
Øvrige råd og utvalg tar saken til orientering eller kommer med merknader til uttalelsen. 
Formannskapet innstiller til kommunestyret.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse til regional planstrategi for Viken fylkeskommune. 
 
Hvaler kommune, 20.08.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
Rådmann 
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DEL 1:

Introduksjon og metode

Del 1: Som en del av medvirkningen er det gjennomført en rekke arbeidsverksteder og innspillsmøter første halvår 2020. Mer enn 
1500 innspill til regional planstrategi er samlet inn fra ulike aktører i Vikensamfunnet. Her fra et arbeidsverksted for å identifisere 
utfordringer og muligheter.
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1. Innledning
Innbyggerne i Viken skal sammen utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi 
viser hvordan vi skal gjøre det. Planstrategien redegjør for regionale utviklingstrekk, fastsetter langsiktige 
samfunnsmål og prioriterer hvilke spørsmål vikensamfunnet skal behandle i videre regional planlegging. 
Hensikten er å få alle gode krefter til å sette en felles kurs for utviklingen i fylket.

Regional planstrategi er det eneste lovpålagte dokumentet for planlegging på regionalt nivå etter plan- og 
bygningsloven (pbl §7-1). Det er fylkestinget i Viken som vedtar regional planstrategi.

Dokumentet behandler viktige temaer som klima og miljø, folkehelse, utdanning, arbeidsliv og kultur. 
Prioriteringene i regional planstrategi påvirker og vil ha betydning for alle i Viken. Likeledes er det mange 
mennesker og organisasjoner som må bidra for at vi skal nå målene vi setter oss. Demokrati og ytringsfri-
het er grunnleggende for utviklingen av Viken.

For å komme frem til felles forståelse av fylkets utfordringer og muligheter, har det vært viktig med godt 
samarbeid og god dialog med vikensamfunnet. Mange mennesker og organisasjoner har deltatt i arbeidet. 

Regional planstrategi viser vei mot et bærekraftig Viken. Vi skal jobbe for å oppnå FNs bærekraftsmål, og 
vi skal ha en utvikling innenfor planetens tålegrense.

Figur 1. Regional planstrategi, de ulike fasene i utviklingen av Regional planstrategi.

2. Kunnskapsbasert planlegging
Planer, strategier og beslutninger må bygge på et oppdatert og grundig kunnskapsgrunnlag. Kunnskaps-
grunnlaget for regional planstrategi består av både interne og eksterne analyser. Hovedrapporten heter «Vi 
i Viken». Den bygger på et omfattende tallmateriale, som er samlet i Viken fylkeskommunes statistikkbank. 

Statistikkbanken er organisert etter FNs 17 bærekraftsmål og oppdateres fortløpende. Tallmaterialet er 
brutt ned på lavest mulig geografisk nivå, og er åpent og tilgjengelig for alle. Kunnskapsgrunnlaget kan 
ses i sin helhet her.
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3. Hva forventes av Viken?

3.1. Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 
Regjeringen legger frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvert fjerde år. 
Kommuner og fylkeskommuner skal følge opp forventningene i arbeidet med planstrategier og øvrige 
planer.

Regjeringen peker på fire utfordringer samfunnet står overfor:

• å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 

• å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen har i tillegg besluttet at FNs bærekraftsmål er det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids 
største utfordringer, og at de 17 bærekraftsmålene skal ligge til grunn for samfunns- og arealplanlegging.

Staten utarbeider statlige planretningslinjer for å konkretisere de nasjonale forventningene. Disse skal 
også danne grunnlag for regional planlegging.  

3.2. FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene inngår i FNs Agenda 2030 og består av 17 mål for en 
bærekraftig utvikling, samt en erklæring om hvordan verden skal oppnå denne utviklingen innen 2030.

Figur 2. FNs bærekraftsmål. Norsk oversettelse ved FN-sambandet.
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Fylkestinget i Viken vedtok 12. desember 2019 at FNs bærekraftsmål skal danne rammen og premissene 
for regional planstrategi. Regional planstrategi er fylkeskommunens fremste verktøy for å utforske, utfor-
me og utløse regionale samarbeid innenfor ulike samfunnsområder. Gjennom prosessen med regional 
planstrategi har vi utformet fem langsiktige utviklingsmål for Viken. Utviklingsmålene er i tråd med det 
overordnede formålet i 2030-agendaen: Å sikre bærekraft for mennesker og planeten innen år 2030.   

I dag vet vi at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre gjensidig. Vi vet også at verdens klima- og 
miljøsystemer svekkes på en måte som kan være en trussel for fremtidig samfunnsliv. Å løse klima-
endringene handler om å redusere klimagassutslipp og samtidig håndtere de miljømessige, sosiale og 
økonomiske konsekvensene av pågående klimaendringer. 

Denne kunnskapen gjør at det er naturlig for Viken å legge planetens tålegrense til grunn for vårt arbeid. 
Figuren under viser at klima, natur og miljø er en forutsetning for å nå både de sosiale og økonomiske 
bærekraftsmålene.

Figur 3. Figuren viser hvordan økonomi og samfunn henger sammen med, og er avhengig av av biosfæren. Bios-
færen er de områdene på jorden der organisk liv eksisterer, og er summen av alle økosystemene våre.  Azote Im-
ages for Stockholm Resilience Centre, Stockholm Universitet. Figuren er oversatt til norsk av Tank Design for Viken 
fylkeskommune.
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4. Hvordan jobber vi for å nå 
bærekraftsmålene? 

4.1. Seks innsatsområder for bærekraft
Hvert år utarbeider FN en status for arbeidet med bærekraftsmålene. De stiller spørsmålet: Er vi på rett 
vei?  I 2019 var konklusjonen at selv om arbeidet går i riktig retning mot flere mål, må vi ta helt nye grep 
for å løse bærekraftutfordringene. Det FN sier, betyr at dette tiåret må preges av handling – med stor vekt 
på å arbeide helhetlig og intensivt med målene. 

For å få til en ønsket samfunnsutvikling, er det ikke nok å jobbe kun med utvalgte bærekraftsmål. Det 
må mer gjennomgående og radikale endringer til. Vi må tenke nytt og arbeide på nye måter. Arbeidet 
innebærer å ta tak i årsakene til fattigdom, ulikhet, og klima- og miljøendringer. Tap av artsmangfold, 
utenforskap, dårlig helse, klimautfordringer og andre store og komplekse utfordringer, berører ulike deler 
av samfunnet. Utfordringene er sammensatte, fra det internasjonale til det lokale. Det er store utfordrin-
ger som én aktør ikke vil kunne løse alene. Løsningene må finnes på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer 
og fagområder. 

Høsten 2019 lanserte FN en ekspertrapport – «The Future is Now» - om hvordan vi kan jobbe med 
bærekraftsmålene på en effektiv, fremtidsrettet og helhetlig måte. Ekspertpanelets modell definerer 
seks tverrfaglige innsatsområder som et verktøy for å nå målene i 2030-agendaen.  De seks tverrfaglige 
innsatsområdene skal stimulere til samarbeid på tvers av  fagområder og forvaltningsnivåer (stat, fylke, 
kommune) og motvirke en sektorisert tilnærming til problemløsning. Dette er i tråd med bærekraftsmåle-
nes vektlegging av samarbeid for å nå Agenda 2030.

Ekspertpanelets modell har vært sentral i vårt arbeid med ny regional planstrategi for Viken. 

I figur 4 gjengis de seks innsatsområdene for å oppnå en bærekraftig utvikling. Innsatsområdene beskri-
ves nærmere under kapittelet om målstruktur.
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Figur 4. Matrisen viser seks innsatsområder og fire virkemiddelkategorier for bærekraftig utvikling. Orginalfigur er 
utviklet til  Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Devel-
opment, (United Nations, New York, 2019). Oversatt og videreutviklet av Tank Design for Viken fylkeskommune.

4.2. Fire virkemiddelkategorier for å jobbe med de 
seks innsatsområdene
I dialog med vikensamfunnet har vi sett på hvordan vi sammen kan jobbe med de seks innsatsområdene i 
vår modell. Dialog er avgjørende for å få Vikens samlede virkemidler til å rette seg mot felles mål.

VI HAR ALLE TILGANG TIL ULIKE VIRKEMIDLER. REDUKSJON AV KLIMAGASSUTSLIPP 
ER ET EKSEMPEL PÅ DETTE.

• Fylkeskommunen kan tilrettelegge for kollektivtransport. 
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• Kommuner spiller en viktig utviklerrolle som lokal planmyndighet.
• Staten kan lage lover eller planer for å stimulere til endring.
• Næringslivet kan ta i bruk energieffektive bygg, eller legge om produksjon slik at de slipper ut   

mindre klimagass.
• Arbeidsgivere kan tilrettelegge for mindre klimautslipp på arbeidsplassen.
• Akademia kan utvikle kunnskapen vi trenger for å forstå klimasystemet og hva som kan redusere  

utslippene.
• Som individer kan alle personer ta valg i hverdagen som reduserer våre klimautslipp, eller vi kan skape 

innovasjon og nye løsninger som gjør samfunnet mer klimavennlig.

Dette er eksempel på hvordan vi alle – fylkeskommunen, kommuner, næringslivet, staten, arbeidsgivere og 
privatpersoner – har ulike muligheter til å skape endringer. Det er disse ulike mulighetene til å skape endring  
vi kaller virkemidler.

Med basis i et godt, oppdatert og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag kan statlige, regionale og kommunale 
myndigheter skape nye og sterkere samarbeidsformer sammen med privat sektor, sivilsamfunnet og 
forsknings- og utviklingssektoren. 

I samsvar med FNs metodikk har vi definert fire virkemiddelkategorier. Kategoriene vil hjelpe oss med 
å identifisere, kartlegge og systematisere samfunnets tilgjengelige virkemidler. Slik kan vi videreutvikle 
eksisterende partnerskap og finne nye måter å samarbeide på. Samtidig kan kategoriseringen hjelpe oss 
med å kombinere virkemidler på nye måter.

Figur 5. Beskrivelse av innhold i de fire virkemiddelkategoriene, utviklet av Viken fylkeskommune
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Mer vekt på samstyring øker behovet for at Viken fylkeskommune er en effektiv og god samarbeidspart, 
som sikrer bred involvering og åpenhet i viktige prosesser. Fylkeskommunen er gjennom regionreformen 
tildelt en rolle som samfunnsutvikler. Det innebærer å vise strategisk retning, mobilisere næringsliv, 
sivilsamfunn og kultursektor, og å samordne egen og andre offentlige myndigheters virkemiddelbruk og 
myndighetsutøvelse i regionen. Samordning innebærer også et ansvar for å skape gode møteplasser, 
nettverk og partnerskap. Det legges opp til et tett samarbeid mellom fylkeskommunen og kommune- 
regionene i det nye fylket.

4.3. Samarbeid på tvers av fylkesgrenser
En fjerdedel av de eksisterende regionale planene i Viken er utarbeidet og inngått i samarbeid med 
nabofylker. Det er viktig å videreføre etablerte samarbeid som de tre tidligere fylkene har hatt med både 
tilgrensende fylker, over landegrenser, med kommuner og andre samarbeidspartnere. Det er særlig 
mange berøringspunkter i samarbeidet med Oslo. 

Det vurderes et tett samarbeid med regioner og fylker som grenser til indre og ytre Oslofjord for å følge 
opp regjeringens helhetlige plan for Oslofjorden.

4.4. God medvirkning
Viken fylkeskommune har gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i arbeidet med planstrategien. 
Vi ønsket å høre hva innbyggerne i Viken mener er viktig.

Kommunene er viktige for utviklingen av det nye fylket. Kommunene samarbeider i såkalte regionråd, og 
allerede i desember 2019 hadde vi møter om planstrategiarbeidet i ulike regioner. Regionrådene har vært 
involvert i arbeidet også senere i prosessen. Likeledes har administrasjonen i kommunene, næringslivet, 
frivillighet og innbyggere vært viktige dialogpartnere. 

«Vikenbussen» hadde avtaler om besøk på om lag 40 ulike arenaer i fylket for å møte innbyggere og 
organisasjoner. På grunn av Covid-19 måtte vi avbryte ruten til Vikenbussen, og vi fikk ikke gjennomført 
alle planlagte arrangementer, arbeidsverksteder og besøk.  

Til sammen ble det likevel gjennomført 59 møter med Viken-samfunnet. Ved hjelp av digitale verktøy 
har vi fått til en bred involveringsprosess i perioden med nasjonale restriksjoner. Vi har samlet over 1500 
innspill til planstrategien. En intern referansegruppe med deltakere fra alle rådsområder i fylkeskom-
munen, samt en ekstern referansegruppe med deltakere fra blant annet regional stat, kommunesektor, 
interesseorganisasjoner, forskning og utviklingssektoren, arbeidslivets parter, frivillighet og brukerråd, har 
bidratt i arbeidet. Referansegruppene har vært viktige for å diskutere og prioritere hvilke temaer Viken 
skal arbeide med videre.  

Barn og unge har blitt involvert gjennom besøk på ulike barneskoler og innspill fra ungdomsråd. Det har 
gitt oss et bilde av hva barn og unge er opptatt av.
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4.5. Covid-19
Covid-19-pandemien har medført endringer i verden og i Viken. 

Det er sannsynlig at konsekvensene vil prege samfunnsutviklingen og prioriteringer i lang tid fremover. 
Vi ser allerede tegn på at pandemien kan gi økte sosiale forskjeller, den har gitt og vil gi store   
konsekvenser for verdiskaping, den påvirker produksjonskjeder, arbeidsliv og folkehelse. Vi ser at spørs-
mål om forsyningssikkerhet og globalisering, matsikkerhet og generell samfunnssikkerhet og beredskap 
er under debatt. Vi ser også at vaner og samhandlingsmønstre endres. Digitale arenaer er i større grad 
tatt i bruk i arbeidslivet – mobilitetsbehov og reisevaner er endret, kanskje for godt. 

Selv om utfordringene som følge av pandemien er store og alvorlige, gir forandring også muligheter. Det 
er behov for omstilling både i samfunnet generelt og i næringslivet. Spørsmålet er om det kan bli en om- 
stilling til et bærekraftig samfunn – det grønne skiftet.

Regional planstrategi skal være basert på kunnskap og fakta. Når kunnskapsgrunnlaget og livssituasjonen 
endres så dramatisk som i 2020, endres også grunnlaget for målene, planene og strategiene. For å sikre 
at regional planstrategi er et egnet styringsverktøy for arbeidet med samfunnsutvikling i Viken også på 
«den andre siden» av covid-19, vil det være behov for en evaluering av planstrategien i inneværende 
fylkestingsperiode.
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5. Vi er Viken
Viken har et samlet areal på 24 593 km2, og er landets sjette største fylke i utstrekning. Per 1. januar 
2020 hadde de 51 kommunene som Viken består av, et samlet folketall på 1 241 165. Like over 20 prosent 
av befolkningen i Viken har innvandrerbakgrunn.

Viken er landets mest folkerike fylke. Nest etter Oslo er Viken det fylket som har hatt den raskeste  
befolkningsveksten i Norge de siste ti årene. Mange kommuner i landet opplever nedgang i folketallet, 
men for Viken gjelder dette kun en håndfull kommuner.

Et stort landareal i Viken er i dag vernet. Nesten halvparten av det vernede arealet er nasjonalparker, som 
også omfatter områder under vann. 

Viken er landets største jordbruksfylke, og hadde i 2018 et jordbruksareal på 2 025 000 dekar. I Norge 
er 3,4 prosent av landarealet dyrket eller dyrkbar jord. For Viken er 9,5 prosent av landarealet   
jordbruksareal. Likevel står primærnæringene for bare 1,3 prosent av sysselsettingen i Viken (2018),   
mot 2,2 prosent for landet som helhet.

Viken er Norges nest største hyttefylke med totalt 84 953 fritidsboliger, så vidt slått av Innlandet med   
85 384 fritidsboliger per 1.1.2020. 

Tjenesteyting er den dominerende næringen, og står for mer enn 90 prosent av verdiskapingen i fylket. 
Hele 42 prosent av arbeidsplassene er i varehandel, hotell- og restaurantnæringen, samferdsel, finans- 
tjenester, forretningsmessig tjenesteyting og eiendom. 21 prosent av arbeidsstyrken er sysselsatt i helse-
sektoren, mens offentlig administrasjon og undervisning sysselsetter 13 prosent.
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5.1. Regionale utviklingstrekk
Viken er et stort og mangfoldig fylke. Vi står overfor komplekse utfordringer, men har også mange mulig-
heter for utvikling. Mangfoldet i fylket er en ressurs som må utnyttes i samfunnsplanleggingen.

Det er store regionale forskjeller i befolkningsutvikling, økonomisk vekst og utvikling av arbeidsplasser 
i de ulike delene av fylket. Kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi avdekker også stor geografisk 
variasjon i næringsstrukturen. Næringslivet har flere store og tunge kunnskapsmiljøer, med innovative og 
lønnsomme bedrifter. Vi har et levende gründermiljø hvor arbeidsplasser skapes. Utviklingen av arbeids-
plasser og økonomisk vekst må ses i sammenheng med utviklingen i Oslo. Oslo er sentrum i en stor, 
funksjonell arbeidsmarkedsregion, som også omfatter store deler av Viken.

Befolkningens helse og livskvalitet er avgjørende for bærekraften i et samfunn. Kunnskapsgrunnlaget 
viser at det er betydelige forskjeller i helse og livskvalitet i fylket. Disse forskjellene er systematiske og 
følger ofte inntekts- og utdanningsnivået i befolkningen. Viken er det fylket i Norge som har størst forskjell 
i utdanningsnivå mellom kommunene (yrkesaktiv befolkning), og man vet at de med høyere utdanning 
vurderer egen helse som mye bedre enn de med lavere utdanning. 

Mer bærekraftig produksjon og forbruk er nødvendig for en god utvikling i Viken. Avfallsmengden fra 
husholdningene i Viken har blitt redusert med nesten 23 prosent mellom 2015 og 2018. Andelen av 
husholdningsavfallet som går til materialgjenvinning og biogassproduksjon har økt, men andelen som blir 
gjenvunnet til andre materialer eller ombruk, bør økes. I mange av hyttekommunene er gjenvinning av 
husholdningsavfall en utfordring. 

Klimagassutslippene i Viken gikk ned med 9,5 prosent mellom 2009 og 2017. Dette tallet inkluderer ikke 
utslippene fra varer og tjenester som vi kjøper fra andre land og regioner. Skal vi klare å unngå alvorlige 
klimaendringer, må vi kutte alle utslipp fra fossile kilder og kraftig redusere prosessutslipp fra transport, 
landbruk og industri. De resterende utslippene kan ikke være større enn det som fanges opp av eller 
bindes i skog, jord og havbunn eller gjennom nye teknologiske løsninger. I Viken kan vi forvente at klima-
endringer vil føre til kraftig nedbør, økte problemer med overvann, stormflo, flere og større flommer og 
flere jord- og snøskred. Økt og endret erosjon kan føre til flere kvikkleireskred. 

Mange av de mest produktive landbruksarealene i Viken ligger i eller i nærheten av tettsteder med stor 
befolkningsvekst. I mange år har dette ført til at jordbruksareal er blitt bygd ned til fordel for boliger, veier, 
næringsvirksomhet og andre formål. Nedbygging av landområder og omlegging av jordbruket kan også 
være negativt for det biologiske mangfoldet.

Som følge av gunstig klima og variert geologi med kalkrike bergarter, er Viken det mest artsrike land- 
arealet i Norge. Omtrent 80 prosent av Norges landlevende arter er representert her, og det er en svært 
høy tetthet av truede arter. Bebyggelse og menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til at deler av 
dyre- og plantelivet, både på land og i vann, er truet. I flere områder er det dyre- og plantearter av stor  
og særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse. For eksempel er Nordfjella og Hardangervidda sentrale 
leveområder for villrein, som Norge har et ansvar for i Europa. Nesten hele den europeiske bestanden  
av villrein lever i Norge.
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Innspill fra fjerde- og femteklassinger til hvordan et bærekraftig Viken skal se ut i 2030 – som en del av medvirkningsprosessen i 
samarbeid med Ungt entreprenørskap.

DEL 2:

Mål og innsatsområder
Regional planstrategi ser utviklingen i Viken i et generasjonsperspektiv. Det handler om å legge til 
rette for en utvikling som tar vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge frem-
tidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Generasjonsperspektivet handler om at vi er 
bevisst at dagens handlinger vil ha konsekvenser for hvilket samfunn våre barn og barnebarn skal leve 
sine liv i – både i og utenfor Vikens grenser. 

I del to kan du lese om Vikens langsiktige utviklingsmål. Utviklingsmålene beskriver hvordan Viken 
skal være et godt sted å leve i 2030. Det er det samme året som bærekraftsmålene skal være oppfylt 
(Agenda 2030). 
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6. Slik leser du målstrukturen
Regional planstrategi har fem langsiktige utviklingsmål. De beskriver et fremtidsbilde av hvordan vi 
ønsker at Viken skal se ut i 2030. På den måten synliggjøres hvilke mål vi må jobbe mot. På nivået under 
utviklingsmålene beskrives seks innsatsområder. Det er de seks innsatsområdene som FN anbefaler 
nasjoner og regioner å jobbe med for å få til bærekraftig omstilling (se modell og beskrivelse under 
kapittelet «Hvordan jobber vi med å nå bærekraftsmålene?»). Under alle de seks innsatsområdene er 
det utarbeidet egne mål og beskrivelse av utfordringer og muligheter. Samme mål finnes i noen tilfeller 
under flere innsatsområder. Det er ikke gjentagelser. Delmålene nås best ved at flere sektorer og  
innsatsområder jobber sammen fra ulike innfallsvinkler. 

For hvert innsatsområde er det synliggjort et sett med virkemidler og ressurser som skal bidra til å løse 
målene og sørge for bærekraftig omstilling. Disse virkemidlene og ressursene finnes i Vikens 51 kommu-
ner, regional stat, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, næringsliv, interesseorganisasjoner og hos 
den enkelte borger. Vi har alle ulike ansvar, ressurser, kunnskap og verktøy. Lykkes vi med å samordne våre 
virkemidler, kan vi nå målene.

Planlegging, nettverk og partnerskap er viktig for å samordne virkemidler, løse utfordringer og utnytte 
muligheter. Hvordan dette skal gjøres, beskrives i avsluttende del – planbehov for Viken.

Figur 6. Her ser du langsiktige utviklingsmål i sentrum. Omkring ligger 6 innsatsområder, og ytterst finner du regionale 
planer, partnerskap og temastrategier. 
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7. Langsiktige utviklingsmål for Viken

Figur 7. Viser 5 langsiktige utviklingsmål for Viken

  7.1. Natur, klima og planetens tålegrense
I 2030 er hensynet til naturen og planetens tålegrense grunnleggende for all samfunnsutvikling i Viken. 
Viken er et bærekraftig og klimasmart lavutslippssamfunn, som har god kunnskap om våre økosystemer, 
og som tar vare på det biologiske mangfoldet, naturområdene og matjorda i Viken. Vi vektlegger bered-
skap, klimatilpasning og matsikkerhet, og forvalter våre naturressurser langsiktig, effektivt og nyskapende. 
Resultatet er gode levekår og et godt livsgrunnlag for dagens og morgendagens innbyggere. 
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  7.2. God livskvalitet og like muligheter
I 2030 lever alle mennesker i Viken verdige og meningsfylte liv. Vi har trygge arbeidsplasser og tilgang 
til relevant utdanning. Fylket kjennetegnes av gode, varierte boområder med levende møteplasser. 
Kulturlivet er rikt, og vi kan dyrke natur- og friluftsinteressene våre. Vikensamfunnet er åpent, mang-
foldig og inkluderende. 

  7.3. Grønn og rettferdig verdiskaping 
I 2030 er Viken en nyskapende, internasjonalt konkurransedyktig og mangfoldig næringsregion som 
leder an i det grønne skiftet. Vi har attraktive private og offentlige arbeidsplasser, velfungerende mar-
keder, ledende forsknings- og kompetansemiljøer og høy sysselsetting. Vi har et rettferdig og ansten-
dig arbeidsmarked. Viken viser vei i utviklingen av sirkulær økonomi. Vekst og verdiskaping i Viken tar 
hensyn til naturen, ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap, og skaper velferd og god livskvalitet for 
innbyggerne. 

  7.4. Omstilling og tillit  
I 2030 er Viken et sterkt og trygt samfunn, som kan møte både kjente og uforutsette utfordringer og 
endringer. I Viken har vi verktøyene vi trenger for å vende utfordringer til muligheter. Vikensamfunnet er 
godt forberedt på både akutte og langsiktige konsekvenser av klima- og miljøendringene. Næringslivet 
har god evne til å håndtere og utnytte endringer i teknologi, kompetansebehov og økonomiske for- 
utsetninger. I 2030 deltar mange innbyggere i utviklingen av Viken, og vi har tillit til hvordan fylket styres. 
Innbyggerne har fremtidstro og opplever høy grad av trygghet, livskvalitet, tilhørighet, frihet og tillit.  

  7.5. Sammen skaper vi Viken 
I 2030 har vi sterk kultur for samarbeid og kunnskapsdeling i Viken. Vi har sterke og forpliktende part-
nerskap hvor offentlige aktører, næringsliv, frivillighet, forskning og enkeltmennesker deltar. Samar-
beidet foregår på tvers av geografi og forvaltningsnivåer. Viken deltar aktivt i nasjonalt og internasjo-
nalt arbeid. Det gir oss kunnskap, kompetanse og gjennomslag til å nå målene vi har satt oss. 
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8. Seks innsatsområder for  
bærekraftig utvikling 

Figur 8. Viser seks innsatsområder for bærekraftig utvikling Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter, 2: 
Bærekraftig og rettferdig økonomisk system, 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring, 4: Redusert klima-
gassutslipp og energiomlegging, 5: Helhetlig by- og stedsutvikling, 6: Miljø, økosystem og biologisk mangfold.

De fem langsiktige utviklingsmålene handler om hvordan Viken skal bli et bærekraftig samfunn, og hvor-
dan Viken kan bidra til å nå de 17 bærekraftsmålene i agenda 2030. For å nå disse målene må det arbei-
des systematisk og på tvers av fag og sektorer. Innsatsområdene beskriver hvilke utfordringer og mål som 
må ses i sammenheng for at Viken skal bli et bærekraftig samfunn. 
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8.1. Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like 
muligheter

Innsatsområde 1 berører flere av bærekraftmålene.  I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en tydeligere kobling 
til bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom, 2 Utrydde sult, 3 God helse, 4 God utdanning, 5 Likestilling mellom kjønnene, 
8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 Innovasjon og infrastruktur og 10 Mindre ulikhet, 11 Bærekraftige byer og 
samfunn, 16 Fred og rettferdighet, og 17 Samarbeid for å nå målene.

Livskvalitet, velferd og like muligheter handler om hvordan vi alle kan 
leve meningsfulle liv og være bidragsytere i samfunnet.

De økonomiske og sosiale forskjellene i Viken øker og har gjort det 
over tid. Det er store, og til dels økende, forskjeller mellom sentra-
le strøk og distriktene, mellom delregioner og internt i de enkelte 
kommunene.

Forskjeller og ulik tilgang til offentlige tilbud og tjenester, påvirker 
enkeltmenneskets muligheter, helse og livskvalitet. Det kan resultere 

i manglende deltakelse, utenforskap, svakere sosiale relasjoner, mindre tillit til medmennesker og sam-
funnets institusjoner, svakere demokrati og mindre økonomisk stabilitet. Utdanning, tilgang til arbeidsli-
vet, deltakelse i fritidstilbud og tilhørighet i lokalsamfunnet er viktige faktorer for å hindre utenforskap.

Sosial bærekraft handler om å styrke demokratiet. Det gjør vi gjennom å verdsette og inkludere innbyg-
gernes mangfold av kulturer, kompetanse og verdier. Det er til det beste for både hvert enkelt individ og 
for samfunnet som helhet. Integrering er viktig i all sosial og økonomisk aktivitet.

Å utrydde fattigdom og ulikhet, både globalt og lokalt, krever samarbeid og samordnet innsats på tvers 
av fag og forvaltningsnivåer.

8.1.1. Mål for innsatsområdet:

a.  I Viken opplever stadig flere av oss å ha god eller svært god helse. 

b. I Viken har vi gode muligheter til å være i naturen og holde oss fysisk aktive hver dag. 

c. I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne. 

d. I Viken har alle tilgang til å oppleve og utøve kunst og kultur, og å delta i idrett og frivillighet. 

e. I Viken har kunst, kultur, idrett og frivillighet en tydelig rolle i samfunnsutviklingen. 

f. I Viken er både fysiske og digitale møteplasser og tjenester universelt utformet, og alle har 
like muligheter til aktiv deltagelse i samfunnslivet.  

g. I Viken har vi tilgang på miljøvennlige og arealeffektive mobilitetsløsninger som er enkle, 
funksjonelle og sikre for alle.  
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h. I Viken har alle tilgang til relevant utdanningstilbud og kompetanseutvikling som svarer til den 
enkeltes, samfunnets og næringslivets behov.  

i. I Viken har vi god integrering og et mangfold i befolkningen, som bidrar til et rikt og inklude-
rende samfunnsliv. 

j. I Viken er det lagt til rette for økt livskvalitet, mestring og trivsel for alle, uansett bakgrunn og 
forutsetninger. 

k. I Viken har vi inkluderende og gode bomiljøer hvor innbyggerne trives. 

l. I Viken vektlegger vi miljø- og helsefremmende kvaliteter i utvikling av byer og steder. 

m. I Viken tar vi vare på historie, og styrker gamle og nye tradisjoner og lokal identitet. 

n. I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.  

8.1.2. Utfordringer og muligheter:
Ulik mulighet for deltakelse i arbeidslivet: Andelen innbyggere i jobb varierer i de ulike delene av fylket. 
Kjønn, alder, helse, kulturell bakgrunn og utdanningsnivå har betydning for deltakelse i arbeidslivet. Til-
gang til og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, er en nøkkel for å hindre utenforskap.

Store samfunnsendringer og kriser, som utbruddet av covid-19, har stor umiddelbar og sannsynligvis 
langsiktig betydning for tilgang til arbeid og fast inntekt. Marginale grupper og vanskeligstilte er spesielt 
utsatt for å havne utenfor arbeidslivet.

Forskjellig tilgang til skole-, utdannings- og kompetansetilbud: Tilgang til utdanning og opplærings- 
tilbud som gir den kompetansen arbeidslivet etterspør, er en utfordring. Viken skal sikre god integrering 
gjennom samarbeid mellom utdanning, næringsliv, kultur, idrett og frivillighet. Ungdom bosatt utenfor 
byer eller tettsteder har dårligere tilgang til høyere utdanning i nærheten, og må derfor flytte. Det er en 
utfordring at mange ikke fullfører utdanning eller mangler opplæringstilbud, praksisplasser og mulig-
heter for kompetanseheving. Dette fører til at de lettere kan falle utenfor arbeidslivet. Likeledes kan 
manglende digital infrastruktur eller kompetanse være problematisk når samfunnssituasjonen krever 
hjemmeskole/-utdanning og arbeid hjemmefra. 

Ulik kvalitet på boliger og bomiljø: Presset i boligmarkedet skaper sosiale og økonomiske skiller, og 
hindrer deler av befolkningen fra å kunne bosette seg der de ønsker og i områder nær attraktive arbeids-
plasser, service-, kultur-, aktivitets- og kollektivtilbud. Det kan oppstå ensartede boområder, hvor det er 
forskjell mellom boligområder når det gjelder boligstandard, utearealer, eksponering for støy og luftforu-
rensing. Store samfunnsendringer og kriser, som utbruddet av covid-19, rammer befolkningen ulikt. Ram-
mebetingelser som trangboddhet og tilgang på utearealer eller alternativt oppholdssted får en forsterket 
effekt på livskvaliteten.

Forskjeller i innbyggernes helse: Ulikhetene i fysisk og psykisk helse er økende i Viken, og henger 
sammen med utdanningsnivå, inntektsnivå, arbeids- og bomiljø og deltakelse i samfunnslivet.   Tannhelse 
er ett av flere viktige redskaper og virkemidler i folkehelsearbeidet. Manglende tilgang til et variert kunst-, 
kultur- og fritidstilbud og attraktive rekreasjonsområder, i tillegg til trygge oppvekstforhold, er utfordrin-
ger som påvirker livskvaliteten og helsen i mange områder i Viken.

Manglende inkludering og deltakelse i samfunnslivet: I Vikens befolkning er det store forskjeller i 
samfunnsdeltakelse, i form av f.eks. kulturelle opplevelser, frivillig arbeid og deltakelse på arenaer for 
meningsutveksling. Slike arenaer er inngangsport til arbeidslivet og annen deltakelse i samfunnslivet, og 
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motvirker utenforskap. Innbyggerne i Viken utvikler seg ikke til gode borgere bare gjennom formell utdan-
ning og opplæring – læring og utvikling foregår på mange arenaer. Tilgang til disse forskjellige arenaene er 
viktig for at vi skal ta ut vårt fulle potensial. 

Tilgang til digital infrastruktur, digital kompetanse, universelt utformede transporttilbud og språkkunn-
skaper påvirker muligheten for å delta i samfunnet. Økt digitalisering kan motvirke fysiske barrierer og 
kompensere for ulike lærevansker.

Tilgang til relevant arbeid og sikker inntekt: Økt sysselsetting og deltakelse i samfunnet bidrar både til 
bedre livskvalitet og økt verdiskaping. Tilpassede arbeidsplasser, tilgang til lærlingeplasser, gode opp-
læringstilbud og god veiledning, er viktig for inkludering i arbeidslivet. I perioder med lavkonjunktur er det 
spesielt viktig at vi synliggjør mulighetene for bransjedreining og karrierebytte. Samfunnsendringer og kri-
ser, som covid-19, vil kunne bidra til nye muligheter gjennom økt digitalisering og høyere innovasjonstakt.

Mulighet til god og livslang læring: For å ha plass i et arbeidsmarked i endring, er det viktig at etter- og 
videreutdanning og omskoleringstilbud er tilgjengelig. Arbeidslivet må tilby flere praksis-, hospiterings- og 
læreplasser. Relevant utdanning må være tilgjengelig, uavhengig av bosted og bakgrunn. Arbeidstakere må 
få mulighet til å øke sin kompetanse mens de er i arbeid. Det vil gjøre både befolkningen og arbeidslivet 
bedre rustet til å håndtere konjunktursvingninger, og til å omstille seg til nye bransjer og arbeidsoppgaver.

Tilgang til attraktive boliger og oppvekstmiljøer: Vi må legge til rette for boligbygging og utvikling av 
boområder for mennesker i alle aldere og livssituasjoner. Boligområder skal ha tilgang til gode utearealer, 
transporttilbud, barnehager, skoler og fritids-, service- og velferdstilbud. Boområder med trygge og til-
gjengelige utemiljøer må finnes i alle prisklasser og eieformer. For å hindre fraflytting, er det viktig å skape 
slike miljøer også på mindre steder. Nærmiljøet er viktig for integrering og følelse av tilhørighet.

Styrket livskvalitet gjennom fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet og deltagelse i kultur- og samfunnsliv, legger 
grunnlaget for god folkehelse. Flere kan delta dersom de har gratis tilgang til sports- og aktivitetsutstyr og 
universelt utformede aktivitetsarenaer i trygge nærmiljøer. Sammenhengende og trygge gang- og sykkel-
veier bidrar til at flere velger å gå og sykle til sine daglige aktiviteter. For å skape gode velferdstilbud, bør 
skoler, kommunale og private helse- og omsorgstilbud ses i sammenheng og samarbeide.

Bygge opp under fellesskap og deltakelse: Ved å forebygge utenforskap skaper vi tilhørighet og tillit.  
Gratisarenaer, som bibliotek, flerbrukshaller, gode byrom og naturopplevelser, er eksempler på gode 
tiltak for inkludering, integrering og uformell læring. Medvirkning og deltakelse i utvikling av lokalsamfunn 
er viktig for demokratiutviklingen og en levende offentlighet. For at alle skal kunne delta, er det viktig at 
Viken legger vekt på universell utforming, både fysisk og digitalt.

8.1.3. Samhandling og virkemidler, innsatsområde 1:
Virkemidler, ressurser og tjenester må samordnes slik at de forsterker og utfyller hverandre og er til-
passet befolkningens behov. Skoler, tjenester, arbeidsliv, sosiale møteplasser, kunst og kultur, natur- og 
rekreasjonssteder må tilrettelegges slik at det er tilgjengelig for alle. Innbyggere må høres og involveres 
i utviklingen av sine lokalsamfunn. Frivilligheten må ha en tydelig rolle i utviklingen av kommuner og det 
nye fylket.
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8.2. Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig 
økonomisk system 

Innsatsområde 2 berører flere av bærekraftmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en tydeligere kobling 
til bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom, 2 Utrydde sult, 4 God utdanning, 5 Likestilling mellom kjønnene, 7 Ren energi 
for alle, 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 Innovasjon og infrastruktur, 10 Mindre ulikhet, 12 Bærekraftig pro-
duksjon og forbruk, 13 Stoppe klimaendringene, 14 Liv under vann, 15 Liv på land,  16 Fred og rettferdighet og  
17 Samarbeid for å nå målene

Bærekraftig verdiskaping og et rettferdig økonomisk system, krever 
at vi tar inn over oss de faktiske sosiale og klima- og miljømessige 
kostnadene ved tradisjonell produksjon og økonomisk aktivitet. 
Verdiskaping er en forutsetning for omlegging til et mer bærekraftig 
samfunn. Fremtidig økonomisk vekst og utvikling må skje innenfor 
planetens tålegrenser, hvor produkter og tjenester må gi mindre 
belastning på klima og miljø. Dette kalles det «grønne skiftet».  
Verdiskapingen gir økonomiske virkemidler og insitamenter til å 
dreie produksjonen over på mer sosial og miljøriktig aktivitet.

Sosial bærekraft og rettferdig økonomisk system handler også om mulighetene for utdanning og kom-
petanse og en rettferdig fordeling av goder i samfunnet. Miljø- og klimautfordringer og sosial ulikhet er 
store, globale utfordringer, som vi også har i Viken-samfunnet.

Store samfunnsendringer og kriser, som utbruddet av covid-19, har både umiddelbare og langsiktige 
konsekvenser for verdiskaping og utvikling i samfunnet. Omstillingsevne og tett kobling mellom nærings-
liv, offentlige myndigheter og forsknings- og utviklingsmiljøer er en nøkkel for å lykkes i overgangen til et 
lavutslippssamfunn, og for å skape nye verdikjeder basert på lønnsomme og bærekraftige virksomheter.

8.2.1. Mål for innsatsområdet:

a. I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for 
bærekraftig utvikling. 

b. I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og 
holdninger det er behov for i arbeidslivet.

c. I Viken har vi høgskoler, universiteter og forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå.

d. I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et 
inkluderende og rettferdig arbeidsliv.  

e. I Viken har vi et bærekraftig og nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv med 
høy verdiskaping og produktivitet. Vi tiltrekker oss og tar vare på talentene våre.

f. I Viken har vi en bærekraftig rekreasjons- og opplevelsesnæring.  
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g. I Viken har næringslivet god tilgang til digital infrastruktur. 

h. I Viken er beslutninger basert på fakta. Vi kan synliggjøre og endre fordeling av goder.

i. I Viken brukes finansielle virkemidler målrettet for å oppnå bærekraftigutvikling.

8.2.2. Utfordringer og muligheter: 
Næringsstruktur: Det er store variasjoner i næringsstrukturen, verdiskapingen og arbeidsmarkedet 
i de ulike delene av fylket. Deler av Viken opplever typiske distriktsutfordringer og har en lite robust 
næringsstruktur, mens andre deler av fylket preges av sentralisering, press på areal og etterspørsel 
etter spesialisert arbeidskraft og kompetanse. Dette gir et sammensatt utfordringsbilde med tanke på 
å sikre gode velferdsordninger, tilgang til arbeidskraft, verdiskaping gjennom innovasjon, kompetanse-
utvikling, variert arbeidsmarked og tjenesteyting i alle deler av Viken. 

Vikens mangfoldige næringsstruktur gjør oss i stand til å tåle konjunktursvingninger. Vi har flere av 
landets ledende innovasjons- og kunnskapsmiljøer, som er viktige innsatsfaktorer for vekst. 

Det er stor variasjon i befolkningens utdanningsnivå og muligheter for yrkesdeltakelse og syssel-
setting. Et arbeidsmarked som krever høy kompetanse og mer spesialisering kan føre til at deler av 
befolkningen blir skjøvet ut av det organiserte arbeidslivet. Et fortsatt sterkt trepartssamarbeid er en 
forutsetning for en bærekraftig verdiskaping og et rettferdig arbeidsliv.

Grønt skifte: Det grønne skiftet og omlegging til sirkulærøkonomi, krever evne og vilje til nyskaping 
og omstilling i vikensamfunnet. Alle deler av næringslivet vil ha behov for teknologi- og tjenesteutvik-
ling og innovasjon. Sosiale nyvinninger er viktige for å oppnå gjennomgripende omstilling, og bør gå 
hånd i hånd med teknologisk innovasjon.

Covid-19-pandemien har medført konkurser, brudd i verdikjeder, permitteringer og arbeidsledighet. 
Pandemien har rammet bransjer og næringer ulikt. De langsiktige konsekvensene kjenner vi ikke. 
Utsatte yrkesgrupper med usikker tilknytning til arbeidslivet, er hardest rammet. Det stiller krav til nye 
tiltak og samordnet innsats for å styrke arbeids- og næringslivet.

Inkluderende arbeidsliv: Et inkluderende arbeidsliv kan føre til høyere sysselsetting og bedre utnyt-
ting av innbyggernes kompetanse og ferdigheter. Dette oppnår vi gjennom å motarbeide diskrimine-
ring ved ansettelser og ved å tilby omskolering/kompetanseutvikling for arbeidstakere. Mangfoldet i 
vår befolkning er en styrke som kan brukes til å skape positiv utvikling og verdiskaping i Viken.

Vi kan skape nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele regionen ved å utnytte lokale fortrinn og 
ressurser, som blant annet reiseliv, opplevelser og lokal matproduksjon. Oppdragsgivere kan bidra til å 
skape et mer rettferdig arbeidsliv ved å stille krav til lønns- og arbeidsvilkår og bidra til en etisk handel.  

Gjenbruk og sirkulær økonomi: Vikensamfunnet bør bidra til et bærekraftig økonomisk system ved å 
erstatte den tradisjonelle kjøp-, bruk- og kastøkonomien med en økonomi som gjenbruker ressursene. 

Forskning og næringsklynger: Viken har sterke forsknings- og kompetansemiljøer som bør lede an i 
det grønne skiftet. Sammen med Vikens mange næringsklynger kan Vikens forsknings- og kompetanse-
miljøer skape raskere innovasjon og omstilling mot bærekraftig og grønn verdiskaping. 
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8.2.3. Samhandling og virkemidler, innsatsområde 2:
Lovverket og myndigheters oppfølging skal sikre et rettferdig og anstendig arbeidsliv, slik at flere får ta del 
i velstandsøkningen. Utdanningssystemet må i større grad enn i dag rette seg mot behovene i samfunnet. 
Dette må skje i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, myndigheter og arbeidslivets parter. 

En vellykket håndtering av uventende hendelser og kriser krever tett dialog og samordning mellom of-
fentlige etater, finanssektoren og arbeidslivets parter. 

Omstillingen til et bærekraftig lavutslippssamfunn krever nye verdikjeder basert på lønnsomme og 
bærekraftige virksomheter. Forutsetningene for å få dette til, er at offentlige myndigheter, næringsliv, 
forskningsinstitutter og universiteter samarbeider i kreative og nyskapende prosesser. Dette arbeidet 
omfattes av den såkalte 5-faktormodellen (FoU/kompetanse, kapital, entreprenører, klynger og virkemid-
delapparatet).

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid kan styrke oppgaveløsningen og gi økt ressursinnsats for å nå prio-
riterte politiske mål.

8.3. Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, 
matproduksjon og ernæring

Innsatsområde 3 berører flere av bærekraftmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en tydeligere kobling 
til bærekraftsmål 2 Utrydde sult, 6 Rent vann og gode sanitærforhold, 7 Ren energi for alle, 8 Anstendig arbeid og 
økonomisk vekst, 9 Innovasjon og infrastruktur, 12 Bærekraftig produksjon og forbruk, 13 Stoppe klimaendringene, 14 
Liv under vann, 15 Liv på land, og 17 Samarbeid for å nå målene.

For å sikre bærekraftig produksjon og tilgang til god og næringsrik 
mat, må vi se produksjonskjeden, arealdisponeringen, distribusjons-
systemene og næringsstrukturen i sammenheng.

Viken er et viktig matproduksjonsfylke i nasjonal sammenheng, og 
har en betydelig næringsmiddelindustri. Utbyggingspress, store 
infrastrukturprosjekter og næringsområder beslaglegger i stor grad 
arealer som kunne vært brukt til å dyrke mat. Dette svekker selvfor-
syningsgraden og matsikkerheten.

Dagens arealdisponering, forbruk, produksjonsprosesser og ressursforvaltning har negative konsekvenser 
for naturverdiene og det biologiske mangfoldet i Viken.

Tilgangen til sunn og variert mat, og areal for fysisk aktivitet, er viktig for helse og trivsel, og reduserer 
risikoen for utvikling av livsstilssykdommer.
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8.3.1. Mål for innsatsområdet:

a. I Viken har vi sikre og bærekraftige forsyningskjeder, og god mat- og forsyningssikkerhet. 

b. I Viken produserer vi i stadig mer av vår egen mat. 

c. I Viken tar vi vare på naturen slik at vi unngår tap av biologisk mangfold på land og i vann. I 
Viken tar vi vare på natur slik at det biologiske mangfoldet på land og i vann styrkes. 

d. Vikens landbruk, havbruk og næringsmiddelindustri er bærekraftig.  

e. I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mang-
fold, rekreasjon eller karbonlagring.

f. I Viken er forskning, innovasjon og teknologi drivere for en grønn omstilling i matproduksjons-
systemet. 

g. I Viken er matsvinn redusert i hele matproduksjonssystemet.  

h. I Viken er andelen av befolkningen som har et variert, næringsrikt og sunt kosthold økt.  

8.3.2. Utfordringer og muligheter: 
Matproduksjonssystemer er globale og transportgenererende, og det er knapphet på arealer til matpro-
duksjon.

Viken har store beitearealer og besitter ca. 20 prosent av Norges jordbruksarealer som er i drift. For korn-
sortene hvete og havre ligger 60 prosent av Norges dyrkingsareal i Viken. Verken Viken eller Norge har 
høy nok selvforsyningsgrad til å ernære egen befolkning tilfredsstillende.

Det er viktig at Viken jobber for å sikre mattilførselen til befolkningen, slik at vi har best mulig forutsetnin-
ger ved en eventuell nasjonal eller global matvarekrise. Dette skal vi gjøre uten at det går ut over biolo-
gisk mangfold i fylket.

I Viken kaster vi mat som tilsvarer matvareforbruket til rundt 200 000 mennesker. Vi trenger en holdnings- 
og systemendring i bærekraftig retning for å endre denne situasjonen.   

Ernæring og helse går hånd i hånd. Feilernæring og overvekt er en av flere utfordringer for folkehelsa i 
Viken. Det gir, sammen med røyking og lite fysisk aktivitet, økt risiko for sykdommer, tidlig død og uten-
forskap. Vi må legge til rette for mer fysisk aktivitet og et sunnere og mer variert kosthold. Når vi utvikler 
byer og steder, må vi opprettholde tilgangen til varierte og attraktive arealer for fysisk aktivitet, friluftsliv 
og rekreasjon. 

Ny teknologi og adferdsendring kan redusere transport- og arealbehovet. Utvikling og bruk av teknolo-
gi som gir bedre og smartere mobilitetsløsninger, gjør at vi kan utnytte den eksisterende infrastrukturen 
på en bedre måte. Vi kan redusere behovet for å bygge ned arealer og redusere behovet for ny infrastruk-
tur. Digital nyskaping og nye arbeidsmåter er eksempler på løsninger som kan bidra til endring.

Næringsutvikling og bruk av naturressurser (vann, jord og skog) til matproduksjon. Viken har store 
muligheter for økt matproduksjon fra landbruk og akvakultur. Videreutvikling av produksjons- og distri-
busjonssystemer er viktig for å redusere matsvinn. Potensialet for kortreiste matprodukter kan utnyttes 
bedre, og bruk av utmarksareal og lokal og bærekraftig matproduksjon kan øke selvforsyningsgraden. 
Skog kan også i større grad brukes til produksjon av mat og dyrefôr.
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8.3.3. Samhandling og virkemidler innsatsområde 3:
Matsikkerhet, arealforvaltning, produksjon, distribusjon og ernæring må ses i sammenheng. Nasjonale, 
regionale og kommunale myndigheter må samordne sine virkemidler knyttet til arealdisponering, regu-
lering og støtteordninger. For en bærekraftig utvikling kreves tett samarbeid mellom offentlige myndig-
heter, næringsaktører og kunnskaps- og kompetanseprodusenter. Dette samarbeidet vil være viktig for å 
sikre god og oppdatert informasjon og varig holdnings- og adferdsendring.

8.4. Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp  
og energiomlegging

Innsatsområde 4 berører flere av bærekraftsmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en tydeligere kobling 
til bærekraftmål 7 Ren energi til alle, 9 Innovasjon og infrastruktur, 11 Bærekraftige byer og samfunn, 12 Bærekraftig 
produksjon og forbruk og 13 Stoppe klimaendringene, 14 Liv under vann, 15 Liv på land, 16 Fred og rettferdighet, og 
17 Samarbeid for å nå målene. 

Klimaendringene skjer raskt, og merkes over hele verden. De har 
store negative konsekvenser for samfunnet, menneskene og naturm-
angfoldet. For å bremse den globale oppvarmingen, må Viken bidra 
til en raskere reduksjon av klimagassutslipp. Vi må bruke energien 
mer effektivt og øke produksjon og bruk av fornybar energi.

For å unngå irreversible endringer, bør oppvarmingen begrenses til 
1,5 grader (FNs klimapanel). Da må de globale utslippene reduseres 
med 40 – 50 prosent innen 2030, og ned til netto null i 2050. Dette 

innebærer en rask og omfattende endring i måten vi lever og organiserer samfunnet på. Vi må jobbe 
målrettet for å redusere klimagassutslippene i Viken, slik at vi bidrar til å nå både de regionale, nasjonale 
og globale målene. Det betyr at vi også må rette søkelyset mot utslipp som følger av produksjon av varer 
og tjenester som vi kjøper både i Norge og på det internasjonale markedet.

8.4.1. Mål for innsatsområdet:

a. Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser 
enn det tas opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en 
rettferdig og sosialt inkluderende måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent 
innen 2030.

b. I Viken arbeider vi for økt produksjon og bruk av fornybar energi, energi- og ressurs- 
effektivisering og økt opptak av klimagasser og lagring av karbon gjennom karbonfangst og 
naturlige prosesser. Vi skal ta hensyn til naturmangfold, kulturminner og friluftsliv når vi pro-
duserer og transporterer energi.
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c. I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av 
kollektivtransport, sykkel og gange og faset ut fossile drivstoff. 

d. For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050, er Viken et foregangsfylke for 
sirkulærøkonomi, med gjenbruk, gjenvinning og miljøvennlig ressursutnyttelse. 

e. I Viken er forbruket redusert og klimafotavtrykket på varer og tjenester er minsket. 

f. I Viken tar vi i bruk nye og bærekraftige løsninger når vi bygger ut infrastruktur.  

g. I Viken tar samfunnsutviklingen hensyn til klimaendringer gjennom omstilling 
og klimatilpasning. 

8.4.2. Utfordringer og muligheter:
Klimagassutslipp: Etter 2011 har klimagassutslippene i Viken gått ned hvert år, men langt mindre enn det 
som er nødvendig. Vikens utfordring er å redusere klimagassutslipp i alle sektorer på en rettferdig måte. 
Videre må vi begrense energibruken, og redusere utslipp fra transport, energiforsyning, oppvarming og 
fra industri- og landbrukssektoren. 

Viken har et stort potensial for nye, klimavennlige arbeidsplasser. Lokalt og regionalt kan det offentlige legge 
til rette for omstilling til lavutslippssamfunnet ved å fremme samarbeid og etterspørre klimaløsninger. Dette 
kan gjøres ved å stille krav om klimavennlige løsninger samt utarbeide støtteordninger. Ulike samarbeids- 
former, som «Klimapartnere», kan støtte opp om energieffektiv og klimasmart næringsutvikling. Det  
offentlige kan bidra i utvikling av smarte løsninger, som selvkjørende busser og klimasmarte bygg.

Miljøtiltak: Det må stimuleres til energieffektivisering, bruk av fornybare materialer, som tre, og iverkset-
ting av miljøtiltak i eksisterende bygg, og i nye bygg- og anleggsprosjekter. Det samme gjelder økt produk-
sjon av fornybar energi. Kommuner, fylke og stat må bygge og drifte infrastruktur som gjør det attraktivt 
og trygt å reise kollektivt, sykle og gå. Behovet for transport må reduseres gjennom riktig arealplanlegging 
og gode mobilitetsløsninger. Det må stimuleres til omlegging til fossilfri/utslippsfri transport. 

Det er for tidlig å si noe om hvilke langsiktige følger utbruddet av covid 19-pandemien har for utvikling av 
utslipp. Pandemien ser ut til å gi klimagevinst på kort sikt, med reduserte utslipp og redusert energiforbruk. 
Samtidig kan vi komme til å se varige positive endringer for klimaet gjennom færre jobb- og fritidsreiser. 

Transportsektoren: Transportsektoren utgjør den største kilden til direkte klimagassutslipp i Viken. Vei-
trafikken alene sto for 42,6 prosent av utslippene i 2017, hvor personbiler sto for 55 prosent av veitra-
fikkutslippene. For å kutte klimagassutslippene fra transportsektoren, må alle kjøretøy og maskiner over 
på bærekraftig, fornybart drivstoff så raskt som mulig. Omlegging fra fossile til fornybart drivstoff gir ikke 
bare reduserte klimagassutslipp, men bidrar også til renere luft.  

8.4.3. Samhandling og virkemidler, innsatsområde 4:
Skal klimagassutslippene reduseres, er det behov for en samordnet innsats på tvers av sektorer og forvalt-
ningsnivå. For å oppnå en reduksjon i utslippene kreves en helhetlig planlegging på nasjonalt, regionalt 
og lokalt nivå. Offentlig og privat sektor må sammen utvikle, prøve ut og iverksette løsninger som sikrer 
energiomlegging og klimagassreduksjon på en sosialt og økonomisk bærekraftig måte. For å sikre klima- 
og miljøvennlig vare- og tjenesteproduksjon og transport, må Vikens innbyggere endre adferd.
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8.5. Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling

Innsatsområde 5 berører flere av bærekraftmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en tydeligere kobling  
til bærekraftsmål 2 Utrydde sult, 6 Rent vann og gode sanitærforhold, 7 Ren energi for alle, 8 Anstendig arbeid og  
økonomisk vekst, 9 Innovasjon og infrastruktur, 10 Mindre ulikhet, 11 Bærekraftige byer og samfunn, 13 Stoppe  
klimaendringene, 14 Livet under vann og 15 Liv på land, 16 Fred og rettferdighet, og 17 Samarbeid for å nå målene.

87 prosent av befolkningen i Viken bor i tettbygde strøk. Det er 
stor variasjon i størrelse på byene og tettstedene i Viken, og i hvilke 
utfordringer de står overfor. Helhetlig by- og stedsutvikling handler 
om å se det fysiske miljøet i sammenheng med det sosiale livet og 
menneskers opplevelser. Samtidig skal vi ivareta kulturarven vår. Når 
vi planlegger byer og tettsteder, må vi ta klima- og miljøhensyn og 
skape attraktive steder som fremmer helse, trivsel og tilhørighet.

8.5.1. Mål for innsatsområdet:

a. I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, 
med trygge fysiske og digitale møteplasser. 

b. I Viken utvikler vi som hovedregel nye arealer til bolig, næring og offentlige formål ved hjelp 
av fortetting og transformasjon, fremfor å ta nye arealer i bruk. 

c. Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart. 

d. I Viken har vi kompakte byer og steder, der de fleste har mulighet til å komme til skole, arbeid, 
tjenester, handel og andre daglige aktiviteter ved hjelp av gange, sykkel eller kollektive trans-
portløsninger. 

e. I Viken har vi inkluderende og gode bomiljøer i by og bygd, der alle kan finne egnet bolig. 

f. I Viken er kunst, kultur, tradisjoner og kulturminner ressurser i steds- og næringsutvikling.  

g. I Viken er kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet, organisasjons- og næringsliv og engasjerte 
innbyggere viktige drivere i stedsutviklingen. 

h. I Viken tar vi hensyn til kulturminner, aktivitets- og rekreasjonsarealer, naturressurser, matjord 
og biologisk mangfold i utbyggingsspørsmål.   

i. I Viken tar vi vare på og utvikler blågrønne strukturer i byer og steder, og innbyggerne har 
tilgang på varierte aktivitets- og rekreasjonsområder.  

j. I Viken har vi ren luft og rent vann. 

k. I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede  
hendelser forårsaket av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
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8.5.2. Utfordringer og muligheter:
Utfordringene er forskjellige i de ulike delene av Viken. I de sentrale delene av fylket må vi håndtere sterk 
vekst. Samtidig skal vi utvikle attraktive småbyer og tettsteder i distriktene for å begrense fraflytting. Det 
må derfor differensieres noe mellom by og bygd i arealbruken. Utfordringen for byer og tettsteder i Viken 
er å kombinere gode bomiljøer og uterom med en kompakt områdeutvikling som reduserer arealbruken 
og gjør transporten mer effektiv og miljøvennlig. Byer og tettsteder er viktige for økonomisk aktivitet, 
arbeidsplasser og innovasjon. De store variasjonene i Viken gir utfordringer, men også muligheter til å se 
bo- og arbeidsmarkedsregionene i sammenheng og utnytte de forskjellige områdenes fortrinn. Innova-
sjon kan legge grunnlag for å skape attraktive steder i distriktene, med gode opplevelser og mulighet for 
utvikling av et fremtidsrettet nærings- og samfunnsliv.

Utviklingen av byer og tettsteder i Viken må skje på en måte som ikke ødelegger natur og miljø, og 
forverrer klimaet ytterligere. Vi må ta vare på miljøet som grunnlag for samfunnsutvikling og livskvalitet. 
Byspredning medfører store klimagassutslipp og tap av naturverdier, matjord og rekreasjonsområder. 
Transportsektoren og bygg- og anleggsbransjen står for et stort energi- og ressursforbruk, og bidrar til 
lokal luftforurensning og støy som kan gi helseproblemer. Utvikling av kompakte byer og tettsteder rundt 
kollektivknutepunkt kan redusere både transportbehov, klimagassutslipp, lokal luftforurensning og støy. 
For å oppnå dette må vi ha en mer effektiv areal- og transportplanlegging og god tilrettelegging for fos-
silfri transport. Vi må styrke vernet av matjord, skog, våtmark og andre viktige, åpne områder med stor 
miljøverdi. 

By- og stedsutvikling må legge vekt på kvalitet, nærhet og tilgjengelighet som grunnlag for helse, trivsel 
og livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og styrker fellesskap. 
Bibliotek og andre kulturinstitusjoners rolle som attraktive, trygge og inkluderende lokale møteplasser, er 
viktige, uavhengige arenaer for offentlig samtale og debatt. Grønne områder og korridorer åpner for rekre-
asjon og naturopplevelser, fysisk utfoldelse og et bedre lokalklima. Gjennom å ta vare på kulturminner og 
kulturmiljøer, styrker vi stedets særpreg og identitet, og gir folk en historisk forankring og tilhørighet.  

Ulikheter i bokvalitet og konsentrasjon av sosiale problemer, er en utfordring i mange byer og tettsteder. 
Vi kan motvirke ekskludering og utenforskap gjennom å planlegge for deltakelse og tilgjengelighet for alle, 
uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Inkluderende stedsutvikling 
skaper tilhørighet og felleskap og fremmer variasjon i befolkningssammensetning i byer og tettsteder. 

Store samfunnsendringer og kriser, som utbruddet av covid-19-pandemien, har synliggjort behovet for 
økt innsatsberedskap og sikkerhet. Dette kan få konsekvenser for byutviklingen fremover, for eksempel 
vern av ressursgrunnlag for å styrke forsyningssikkerheten. Hendelsene våren 2020 har også gitt økt 
oppmerksomhet på kvalitet på bo-områder og boliger. I det videre arbeidet med areal- og mobilitets- 
planlegging må det vurderes om nye vaner vil gi langsiktige endringer i mobilitetsbehov.

Klimaendringene gjør det nødvendig at byer og steder tilpasses et våtere klima og økt risiko for flom, 
oversvømmelser og skred. Dette må gjøres ved blant annet å styrke grøntstruktur og blågrønne løsninger 
for overvannshåndtering og ved å unngå å bygge på åpne overflater. 

8.5.3. Samhandling og virkemidler, innsatsområde 5:
Samordnet bo-, areal- og transportutvikling krever helhet i planleggingen fra nasjonalt til lokalt nivå. 
Regional planlegging skal sikre helhet i planleggingen i Viken, og legge grunnlag for bærekraftige og 
gode utviklingsmuligheter i alle deler av fylket. Fylket og kommunene i Viken må legge til rette for god 
innbyggermedvirkning, slik at lokal kunnskap kan bidra til å finne gode løsninger for utvikling av byer, 
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tettsteder og distrikt. Offentlig tjenesteproduksjon, investeringer og tilskuddordninger er kraftfulle 
virkemidler som må brukes målrettet for å oppnå ønsket by- og stedsutvikling.  Et godt samarbeid 
mellom offentlige myndigheter og private utviklingsaktører er en nøkkel til å lykkes med en bære-
kraftig og helhetlig utvikling. Forsknings- og utviklingsaktører er viktige kunnskapsprodusenter og 
premissleverandører i utviklingen.

8.6. Innsatsområde 6: Miljø, økosystem og  
biologisk mangfold

Innsatsområde 6 berører flere av bærekraftmålene. I arbeidet med innsatsområdene har vi sett en tydeligere 
kobling til bærekraftsmål 2 Utrydde sult, 6 Rent vann og gode sanitærforhold, 7 Ren energi for alle, 11 Bærekraftige 
byer og samfunn, 12 Bærekraftig produksjon og forbruk, 13 Stoppe klimaendringene, 14 Liv under vann, 15 Liv på 
land, 16 Fred og rettferdighet og 17 Samarbeid for å nå målene

Bebyggelse og menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til 
at det rike dyre- og plantelivet (både på land og i vann) i Viken er 
truet. I dag er mer enn halvparten (53 prosent) av strandsonen i 
100-metersbeltet i Viken bebygd. 

Fjell- og høyfjellsområdene i Viken er viktige for biologisk mang-
fold, blant annet for villreinen. I Viken er det flere områder som 
har dyre- og plantearter med både stor og særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse. 

Store deler av de verdifulle naturområdene rundt Oslofjorden er bebygd eller ødelagt på andre måter, 
og de resterende områdene er truet av utbygging.  

8.6.1. Mål for innsatsområdet:

a. I Viken tar vi vare på marine ressurser og biologisk mangfold.

b. I Viken forvalter vi våre naturressurser på en bærekraftig måte. 

c. I Viken hindrer vi spredningen av fremmede arter.  

d. I Viken har vi god kunnskap om vår natur og vårt biologiske mangfold. 

e. I Viken skal verdiskaping og næringsutvikling skje innenfor planetens tålegrenser.  

f. I Viken produserer og forbruker vi varer og tjenester innenfor planetens tålegrenser. 

g. I Viken prioriterer vi viktige kulturlandskap, naturområder, leveområder for dyr og planter 
og friluftsområder i vår utvikling. Omdisponeringen av disse områdene er kraftig redusert. 

h. I Viken har innbyggerne god tilgang til natur som aktivitets- og rekreasjonsområder i nærmil-
jøet, og til store, sammenhengende natur- og friluftsområder. 
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i. I Viken har alle tilgang på rent drikke- og badevann, og vi har god miljøtilstand i vann, hav og 
vassdrag. 

j. I Viken skal avfallsmengden reduseres og gjenvinningsgraden økes. 

8.6.2. Utfordringer og muligheter:
Trussel mot arter og økosystemer: Byggevirksomhet, ny infrastruktur og endret jord- og skogbruk, er 
trolig den største trusselen mot arter og økosystemer i vann og på land. Fra 2010 til 2015 ble 3600 dekar 
omdisponert fra skog og utmark til bebyggelse og beitemark. Klimaendringer påvirker planter og dyrs 
levekår, og vil bli en trussel mot naturmangfoldet i årene som kommer. Den geografiske beliggenheten 
til Viken gjør at fylket er særlig sårbart for nye sykdommer og for tilførsel av fremmede arter, som kan 
fortrenge dagens flora og fauna. For å sikre en bærekraftig naturforvaltning trenger vi bedre kunnskap 
om arter og naturtyper i store deler av Viken. Forurensning fra industri, transport og aldrende vann- og 
avløpsnett utgjør en trussel for miljøet. 

Viken har stort mangfold i befolkningen, med økende andel eldre og økt innvandring. Vi må sikre at alle 
grupper mennesker har god tilgang til natur og arealer for rekreasjon, idrett og fysisk aktivitet.

Vikens tre nasjonalparker grenser til andre fylker. Det stiller krav til god samordning for å sikre god for-
valtning og vern. I dette arbeidet trenger vi tilstrekkelig kjennskap til sårbar natur og sårbare arter. Denne 
kunnskapen må brukes når vi planlegger og velger løsninger. 

Viken er en region med tilflytting og vekst. Bedre utnyttelse av eksisterende areal gir færre arealkonflikter 
og kortere reiseavstander for flere. Arealplanlegging må ta utgangspunkt i kunnskap om natur og økologi.

Blågrønne verdier: Ved by- og stedsutvikling må vi ta vare på Vikens blågrønne verdier i form av natur- 
mangfold og rekreasjonsområder for innbyggerne. Den blågrønne strukturen er også viktig for å begrense 
konsekvensene av klimaendringene. Gjennom sirkulærøkonomi, ombruk og materialgjenvinning, kan vi 
bruke avfall som en ressurs. Vi bør koble forsknings- og utviklingsmiljøene tettere til næringslivet i fylket, 
og også utnytte ny teknologi for nyskaping i jord- og skogbruket. 

8.6.3. Samhandling og virkemidler, innsatsområde 6:
Arealplanlegging på alle nivåer har stor betydning for miljø og økosystemer. Det er nødvendig at 
arealplanlegging bygger på god faktakunnskap om miljø og natur, og tar hensyn til denne kunnskapen. 
Gjennom myndighetsutøvelse og informasjonsarbeid må det sikres at lovverk etterleves, slik at bio- 
logisk mangfold og verdifull natur ikke går tapt. Det må legges vekt på å redde truede arter og be- 
kjempe spredning av fremmede arter i Vikens natur. 

Et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører er nøkkelen for å lykkes med en 
bærekraftig og helhetlig forvaltning av Vikens miljø og økosystemer. Forsknings- og utviklingsaktører er 
viktige kunnskapsprodusenter og premissleverandører for en bærekraftig utnyttelse av våre ressurser.   
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Et av flere innspillsmøter med representanter fra kommunene i Viken, vinteren 2020.

DEL 3:

Planbehov
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9. Planbehov
Samfunnsutfordringer er komplekse, og løsningene på disse finner vi bare dersom vi jobber helhetlig på 
tvers av sektorer med ulike aktører. Det må også plansystemet, som skal operasjonalisere målene i regio-
nal planstrategi, gjenspeile. 

Ovenfor har vi beskrevet mål og innsatsområder. Plansystemet skal hjelpe oss å nå målene.

Figur 9. Her ser vi plansystemet og tre tverrgående temaene klima og miljø, folkehelse og samarbeid
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9.1. Prinsipper for plansystemet
Følgende prinsipper ligger til grunn for plansystemet i Viken:  

• Plansystemet skal legge FNs bærekraftsmål til grunn og ha tydelig kobling til lang-
siktige utviklingsmål og mål for innsatsområdene.

• Plansystemet skal fremme et helhetlig perspektiv, herunder tverrfaglighet og 
samhandling mellom og på tvers av fagområder, forvaltningsnivåer og interesser. 

• Regional planlegging skal være kunnskapsbasert.

• Plansystemet skal være partnerskapsbasert.

• Plansystemet skal ta hensyn til regionale forskjeller og fortrinn. 

9.2. Tverrgående temaer

Noen temaer er så viktige at de må veie tungt i alt utviklingsarbeid som følger av regional planstrategi. 
Klima og miljø, folkehelse og samarbeid er tverrgående temaer som skal inkluderes i alle de regionale 
planene. Det må gjøres allerede ved oppstart av arbeid med regionale planer, og vil sikre at vi jobber 
helhetlig og tverrfaglig med disse temaene.

9.2.1. Klima og miljø
Planetens tålegrense skal være førende for all aktivitet i Viken, og hensynet til klima og miljø skal være 
en gjennomgående prioritet. Det betyr at vi i alle regionale planer må vurdere hvordan klimagassutslipp 
kan reduseres og sårbare naturmiljøer kan sikres, og sørge for oppdatert kunnskap om hvordan dette kan 
gjennomføres. Beredskap og klimatilpasning er en del av dette bildet.

9.2.2. Folkehelse
Sosial bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig 
liv. All planlegging skal bidra til å fremme befolkningens helse og redusere sosiale forskjeller. For å sikre in-
kludering, trygghet og like muligheter for alle, må hensyn til folkehelse og kunnskap om hva som påvirker 
folkehelsen, være en del planarbeidet.

9.2.3. Samarbeid
Samarbeid og sterke partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet er avgjørende for å 
lykkes med bærekraftig utvikling. Samarbeid i regional planlegging gir oss et felles utfordrings- og mulig-
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hetsbilde og felles mål og strategier. Gjennom forpliktende samarbeid kan vi bruke virkemidler, ressurser 
og roller koordinert og helhetlig. Ved samtidig å samordne tiltak på tvers av fag, forvaltningsnivå og sektor 
blir vi bedre i stand til å håndtere sammensatte og komplekse utfordringer. Dette får vi til gjennom tett 
dialog som bygger gjensidig tillit og forståelse for hverandres forutsetninger og roller.

9.3. Valg av planer
Vi må utarbeide planer som hjelper oss å nå de målene vi har satt oss. Det skal sikre at vi når bærekrafts-
målene og lykkes med grønn omstilling. Prosessen med våre partnere i vikensamfunnet har avdekket 
ønske om få regionale planer, som i større grad er tverrfaglige og sektorovergripende. Dette i motsetning 
til en mer tradisjonell tilnærming med sektoriserte planer. Samtidig er det gitt innspill om en rekke for-
skjellige temaer som bør behandles i planarbeidet. I valget av planer har derfor hensynet til å få positive 
synergieffekter av samarbeid på tvers og å se temaer og fagområder i sammenheng, veid tungt.

Hvilke temaer som inngår i den enkelte regionale plan, framgår i tabell 1, 2 og 3 i kommende tekst. 

Planbehovet peker på tre nye regionale planer: 

• Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 

• Kompetanse og verdiskaping

• Areal og mobilitet

Det vil være behov for fylkeskommunen å utarbeide temastrategier og andre typer strategier som et 
planvirkemiddel for å spisse fylkeskommunal innsats innen utvalgte temaer. En temastrategi er tilknyttet 
fylkeskommunens egen virksomhet og kan legge føringer for viktige fylkeskommunale oppgaver, for ek-
sempel tannhelse. Det vises her til fylkestingets budsjettbehandling for 2020 og «Fylkesrådets 50 tilleggs-
forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023», hvor det pekes på prioriterte temaer. Tema- 
strategier vurderes etter behov, og kan utarbeides i samarbeid med andre relevante aktører.
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9.4. Regionalt planarbeid
Arbeidet med de regionale planene skal starte opp samtidig, og utarbeidelse av planprogram må gjøres 
etter ensartet metodikk. Dette vil legge til rette for at alle samfunnsaktører har ressurser til å bidra i det 
videre arbeidet, og at sammenhengen mellom planene ivaretas. Hvordan de tverrgående temaene –  
klima og miljø, folkehelse og samarbeid – skal ivaretas, er en viktig del av denne prosessen. 

Regionalt utviklingsarbeid krever samhandling mellom offentlige myndigheter, samt samarbeid med 
andre relevante aktører i næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og sivilsamfunn. Det må tas stilling til hvilke 
planverktøy som skal benyttes, og hvilke virkemidler som skal brukes og aktører som skal samarbeide ved 
utarbeidelse av de tre regionale planene. 

Utover samarbeid gjennom regionale planer, kan partnerskap og nettverk brukes for å koordinere ulike 
virkemidler i samfunnet. Slike samarbeidsformer kan ha ulik form og varighet. De nye regionale planene 
vil bygge videre på eksisterende samarbeidsavtaler og partnerskap fra de gamle fylkene, samt ta stilling til 
hvilke som skal videreføres i Viken. 

9.5. Planbehov i perioden 

  9.5.1. Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
Kunnskapsgrunnlaget «Vi i Viken» viser at Viken er et fylke med store forskjeller. Sosioøkonomiske for-
skjeller, samt ulikhet i livskvalitet og velferd, er en utfordring. Sosiale forskjeller og ulik tilgang til offentlige 
tjenester, påvirker enkeltmenneskets muligheter, helse og livskvalitet. 

En regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd skal sikre at alle, uansett alder, bakgrunn, funk-
sjonsevne og økonomiske forutsetninger, har mulighet til deltakelse på ulike velferdsarenaer som arbeid, 
skole, boligmarked, kultur, helse, fritidsaktiviteter og i demokratiske prosesser. 

Vi må i felleskap finne nye måter å kombinere virkemidler i samfunnet på for å motarbeide utenforskap 
og økte forskjeller, og vi må jobbe systematisk og helhetlig for likestilling, god integrering og et mangfoldig 
samfunn. Vi er en del av et kunnskapssamfunn, som betyr at vi må vektlegge kompetanse, livslang læring, 
demokrati og deltagelse for alle innbyggere. 

Gjennom universell utforming må vi sørge for at alle har mulighet til å delta på viktige arenaer og med-
virke i viktige prosesser. Satsing på digitalisering og digital kompetanse vil, sammen med tilgjengelige og 
trygge mobilitetsløsninger, være en viktig forutsetning for deltakelse i samfunnet for alle. Videre må vi 
bruke by- og stedsutviklingen som et verktøy for å skape gode og trygge møteplasser, natur- og rekrea-
sjonsarealer og sosiale arenaer. God kulturminneforvaltning bidrar til bomiljøer med kvalitet og steder 
med karakter og egenart. Økt livskvalitet for alle innbyggere i Viken må være et gjennomgående tema i  
all samfunnsutvikling.

215



Regional planstrategi 2020-2024: Planbehov 39

Viken viser vei

Tabell 1. Oversikt over temaer som skal ivaretas og sees i sammenheng i videre utarbeidelse av Regional plan for økt 
livskvalitet, deltakelse og likeverd.

Livskvalitet, 
velferd og like 
muligheter

Bærekraftig og 
rettferdig økon-
omisk system 

Bærekraftig 
arealbruk, mat-
produksjon og 
ernæring

Redusert klima-
gassutslipp og 
energiomleg-
ging 

Helhetlig by- og 
stedsutvikling 

Miljø, økosys-
tem og biolo-
gisk mangfold

Mindre sosiale 
og økonomiske 
forskjeller

Inkluderende ar-
beidsliv - integre-
ring og mangfold

Ernæring Redusere klima-
gassutslipp på en 
sosialt- og øko-
nomisk rettferdig 
måte

Frivillighet, idrett, 
kunst, kultur som 
drivere i stedsut-
viklingen

Oppnå høyere 
livskvalitet for 
alle innenfor 
planetens tåle-
grense

Like muligheter til 
aktiv deltagelse i 
samfunnslivet

Kompetanse og 
opplæring – livs-
lang læring

Mulighet til 
fysisk aktivitet 
og friluftsliv. 
Bevare arealer til 
matproduksjon 
og rekreasjon 

Redusere for-
bruket

Kulturminner, 
historie og steds- 
identitet

God integrering 
og inkluderende 
samfunnsliv

Helsefremmende 
og inkluderende 
lokalsamfunn  
og byer

Mestring og 
trivsel for alle

Attraktive og le-
vende sentrums-
områder

Inkluderende og 
gode bomiljøer

Gode bomiljøer 
i by og bygd

Gode tannhelse-
tjenester

  9.5.2. Regional plan for kompetanse og verdiskaping
God skolegang og et meningsfylt arbeidsliv er viktige faktorer for innbyggeres deltakelse i samfunnet. 
Tilgang til utdanning og relevant arbeid er sentralt for den enkelte innbyggers velferd og livskvalitet, og 
spiller en nøkkelrolle for å redusere sosiale ulikheter. I Viken skal vi ha et inkluderende og mangfoldig 
arbeidsliv som er trygt og forutsigbart.

Verdiskaping er en bærebjelke for velferdssamfunnet, og et kunnskapsbasert og innovativt næringsliv 
vil være avgjørende for å skape et bærekraftig Viken. Faktorer som teknologiutvikling, forskning, kapital, 
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klynger og entreprenørskap fremmer verdiskaping og utviklingen av et internasjonalt konkurransedyktig 
næringsliv. Godt samspill mellom næringsaktører, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og offent-
lige myndigheter skal bidra til økt verdiskaping, innovasjon, omstilling til nullutslippssamfunnet og flere 
arbeidsplasser. Næringsutvikling er også en viktig del av by- og stedsutviklingen i Viken. Skal vi ha levende 
og attraktive sentrum, må de fylles med aktivitet.

Bakgrunnen for å foreslå en regional plan for kompetanse og verdiskaping, er at det er viktige koblinger 
mellom utdanningssektoren og næringslivet som bør ses i sammenheng. En helhetlig tilnærming til an-
svarsområder som er felles, vil kunne gi positive synergieffekter. 

Det regionale partnerskapet som må delta i arbeidet med disse temaene, er tilnærmet likt. Én felles plan 
og planprosess skal gi mindre slitasje og mer effektiv ressursbruk. Arbeidet med næringsutvikling har 
benyttet partnerskapsbasert arbeid i betydelig grad. Disse erfaringene kan det være nyttig å trekke inn i 
et slikt felles planarbeid. 

Planen skal sikre at kompetansepolitikken behandles helhetlig, og at fokuset på dannelse og livslang læ-
ring blir godt ivaretatt. Samlet vil planen legge grunnlag for et godt og effektivt tverrfaglig samarbeid.

Kompetanse og næring har også oppgaver og utfordringer som må løses hver for seg. Blant annet har 
skolesektoren et viktig samfunnsoppdrag som må ivaretas uavhengig av næringslivets behov. Planpro-
grammet til den regionale planen blir her viktig for å definere de ulike temaene planen skal inneholde.

Regional plan for kompetanse og verdiskaping skal legge til rette for et utdanningsløp som sikrer grunn-
leggende ferdigheter for barn og unge, og som sørger for at gjennomføringsgraden i videregående skole 
øker. Den regionale planen skal bidra til økt kompetanse i hele Viken. Kunnskap og kompetanse skal være 
en konkurransefortrinn for arbeidsmarked og næringsliv i Viken. 

Universitets- og høyskolesektorens evne til å utvikle, formidle og dele kunnskap og innovasjoner er ett av 
de viktigste virkemidlene for å bli et mer bærekraftig samfunn. Vi må satse på innovasjon og teknologiut-
vikling for å gjøre næringslivet mer klima- og miljøvennlig og mer konkurransedyktig, både nasjonalt og 
internasjonalt. 

En regional plan for kompetanse og verdiskaping skal være et viktig verktøy for å videreutvikle og tilpas-
se samarbeidet mellom næringslivet og utdanningssektoren. Virkemidlene i hele vikensamfunnet må 
kombineres i større grad enn i dag. Næringslivet må sikres gode rammebetingelser. Vi må i fellesskap 
bygge arenaer og møteplasser for å utvikle ideer og skape synergier mellom aktører fra ulike fagområder 
og sektorer for å sikre et produktivt og verdiskapende næringsliv, samt for å lykkes med å tilby et godt 
utdanningsløp for alle.

De ulike delene av Viken er forskjellige med hensyn til geografi, ressurstilgang, økonomisk historie og 
læringskultur. Dette gir varierende rammer for virksomheter og næringsmiljø og ulik tilgang på relevante 
samarbeidspartnere, kunnskapsinstitusjoner og kompetent arbeidskraft. For å nå målet om balansert 
regional utvikling i alle deler av Viken, er det nødvendig å tilpasse arbeidet for næringsutvikling i lokale og 
regionale arbeidsmarkeder til lokale forhold. 
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Tabell 2. Oversikt over temaer som skal ivaretas og sees i sammenheng i videre utarbeidelse av Regional plan for kom-
petanse og verdiskaping

Livskvalitet, 
velferd og like 
muligheter

Bærekraftig og 
rettferdig økon-
omisk system 

Bærekraftig 
arealbruk, mat-
produksjon og 
ernæring

Redusert klima-
gassutslipp og 
energiomleg-
ging 

Helhetlig by- og 
stedsutvikling 

Miljø, økosys-
tem og biolo-
gisk mangfold

Relevant utdan-
ningstilbud og 
kompetanseut-
vikling

Inkluderende 
og rettferdig ar-
beidsliv - integre-
ring og mangfold 

Bærekraftig 
system for 
produksjon-, 
distribusjon- og 
avfallshåndtering 
av mat

Energiomlegging Attraktive og 
levende sen-
trumsområder 
og tettsteder er 
preget av kunst, 
kultur og næ-
ringsaktivitet

Øke kunnskap  
og forståelse 
om natur og bio- 
logisk mangfold  
i Viken

Integrering gjen-
nom utdanning 
og kompetanse

Innovasjon og 
teknologiutvik-
ling

Lokalisering av 
arbeidsplasser og 
næringsarealer

Energiproduksjon 
og energiforbruk

Kulturminner, 
historie og steds- 
identitet

Verdiskaping og 
næringsutvikling 
skjer innen pla-
netens tålegren-
ser

Tidlig innsats 
for å skape 
grunnleggende 
ferdigheter

Kompetanse og 
opplæring – livs-
lang læring

Matproduksjon 
tilpasset klima-
endringene

Foregangsfylke 
for sirkulærøko-
nomi

Frivillighet, idrett, 
kunst og kultur 
som drivere i 
stedsutviklingen

Gjennomføring 
av videregående 
opplæring

Grønn omstilling 
av næringslivet

Lokalisering av 
skoler og andre 
utdannings- 
institusjoner

Like muligheter 
til aktiv deltagel-
se i samfunns-
livet

Internasjonalt 
konkurransedyk-
tig næringsliv

Mindre sosiale 
og økonomiske 
forskjeller

Fremtidsrettet 
rekreasjons- og 
opplevelsesnæ-
ring

Utdanning som 
grunnlag for 
aktiv deltakelse i 
samfunnslivet

Sterke høgskoler, 
universiteter og 
forskningsmiljøer
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  9.5.3. Regional plan for areal og mobilitet
Planetens tålegrenser må være et premiss for hvordan vi forflytter oss og hvordan vi bruker våre arealer. 
Samtidig må vi videreutvikle våre samfunn på en måte som er sosialt- og økonomisk bærekraftig. Ressur-
sene i Viken må forvaltes på en måte som også ivaretar kommende generasjoners behov.

For høye klimagassutslipp og tap av vårt biologiske mangfold, er de to fremste truslene for økosystemet 
vårt. Viken må, gjennom regional plan, redusere utslipp og tap av biologisk mangfold. Videre må det 
legges vekt på beredskap og klimatilpasning for å være rustet til å møte fremtidige samfunns- og klima-
endringer.

Satsing på bærekraftig mobilitet vil gjennom helhetlig og tverrfaglig planlegging bidra til mindre trans-
portbehov. Videre skal vare- og persontransporten bli mer klima- og miljøvennlig. Kollektivtransporten 
skal styrkes, og fleksible transportløsninger skal øke innbyggernes mobilitetsevne på en trygg og klima-
vennlig måte. Infrastrukturbygging skal skje på bærekraftige prinsipper, og hensynet til trafikksikkerhet og 
universell utforming skal være førende. 

En regional plan for areal og mobilitet skal legge til rette for at viktige samfunnsfunksjoner, arbeidsplasser, 
sosiale møteplasser, samt natur- og rekreasjonsarealer, er tilgjengelig for alle innbyggere i Viken. Planen 
må behandle hensynet til kulturminner, kulturmiljøer og -landskap, både som dokumentasjon av fortiden 
og som en ressurs for fremtiden. Behovene til barn, unge, eldre og personer med funksjonsnedsettelser 
skal vises særskilt hensyn. Fortetting og bevisst lokalisering av boliger, virksomheter og tjenester vil bidra 
til styrking av trygge, attraktive og trafikksikre sentrumsområder tilrettelagt for økt bruk av sykkel og gan-
ge. Mulige uheldige konsekvenser av fortetting skal belyses.

Kunst, kultur og kulturminner, idrett, frivillighet og næringsliv, er alle viktige faktorer for å skape inklude-
rende, levende og trygge byer og tettsteder i hele Viken. Nettverk og partnerskap kan sammen med andre 
samarbeidsformer bidra til en helhetlig tilnærming i en areal- og mobilitetsplan som kommer alle til gode. 

Gjennom arbeidet med planprogram til den regionale planen skal det gjøres vurderinger om det skal 
utarbeides en helhetlig plan for hele Viken, eller om det er behov for differensiering med hensyn til 
tematikk eller geografi. Viken er et mangfoldig fylke som kan kreve ulike løsninger. Her skal også de ulike 
bypakkesamarbeidene vurderes.
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Tabell 3. Oversikt over temaer som skal ivaretas og sees i sammenheng i videre utarbeidelse av Regional plan for areal 
og mobilitet

Livskvalitet, 
velferd og like 
muligheter

Bærekraftig og 
rettferdig økon-
omisk system 

Bærekraftig 
arealbruk, mat-
produksjon og 
ernæring

Redusert klima-
gassutslipp og 
energiomleg-
ging 

Helhetlig by- og 
stedsutvikling 

Miljø, økosys-
tem og biolo-
gisk mangfold

Bokvalitet og 
gode bomiljøer

Grønn omstilling 
av næringslivet

Omdisponering 
av areal

Energiomlegging Kulturminner, 
historie og steds- 
identitet

Bevaring og styr-
king av biologisk 
mangfold

Sosial infrastruk-
tur (møteplasser, 
stedsidentitet 
etc.)

Konkurransedyk-
tig næringsliv

Bærekraftig 
system for 
produksjon-, 
distribusjon- og 
avfallshåndtering 
av mat

Energiproduksjon 
og energiforbruk

Universell og kli-
mavennlig tilgang 
til viktige funk-
sjoner og sosiale 
møteplasser

Vern av viktige 
naturtyper og 
økosystemer

Mestring og 
trivsel for alle

Fremtidsrettet 
rekreasjons- og 
opplevelsesnæ-
ring.

Masseforvaltning Opptak av klima-
gasser gjennom 
karbonfangst

Attraktive og le-
vende sentrums-
områder preget 
av kunst, kultur 
og næringsakti-
vitet 

Vern av viktige 
naturområder, 
friluftsområder, 
kulturmiljø og 
kulturlandskap

Like muligheter 
til aktiv deltagel-
se i samfunns- 
livet. Integrering

Redusere trans-
portbehov gjen-
nom samordnet, 
bolig-, areal- og 
transportplanleg-
ging

Tilgang til varier-
te aktivitets- og 
rekreasjonsom-
råder

Mulighet for 
fysisk aktivitet 
og friluftsliv

Bærekraftig mo-
bilitet, deriblant 
fossilfri transport

Helsefremmende 
og inkluderende 
lokalsamfunn 
og byer

Utvikling av 
trygge offentlige 
steder

Frivillighet, idrett, 
kunst og kultur 
som drivere i 
stedsutviklingen

God helse Fortetting og 
transformasjon

Beredskap og 
klimatilpasning
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9.6. Oversikt alle regionale planer 2020-2024

Tabell 4. Oversikt over regionale planer 2020-2024

Plan Merknad

Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd Oppstart 2021

Regional plan for kompetanse og verdiskaping Oppstart 2021

Regional plan for areal og mobilitet Oppstart 2021

Hardangervidda Vedtatt 2011 – rullert plan sluttbehandles 2020

Nordfjella Vedtatt 2014 

Norefjell–Reinsjøfjell Sluttbehandles 2020

Vannforvaltning de norske delene av vannregion 
Västerhavet

Rulleres 2021

Vannforvaltning Innlandet og Viken Rulleres 2021

9.7. Oversikt eksisterende versus nye planer 
I tabell 5 angir «X» hvordan eksisterende regionale planer i Østfold (Ø), Akershus (A) og Buskerud (B) 
foreslås erstattet av nye, tverrfaglige regionale planer for Viken, eller om eksisterende regionale planer 
videreføres. 

(X) angir eksisterende regionale planer hvor flere fylker deler eierskapet, og hvor en eventuell videre- 
føring må avklares i samråd med de øvrige eierfylkene.

Vannforvaltningsplanene er lovpålagte regionale planer som følger av EUs vannforskrift. De regionale 
vannforvaltningsplanene skal rulleres fortløpende hvert sjette år, og følger en felles, nasjonal plan for 
rullering. Vannforvaltningsplanene skal nå rulleres for perioden 2022-2027.
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Tabell 5. Oversikt over eksisterende versus nye planer

Regional plan Viken Fylke Areal og 
mobilitet

Kompetanse 
og verdi- 
skaping

Økt livs-
kvalitet, 
deltakelse 
og likeverd

Regional 
plan videre- 
føres/
rulleres

Regional plan for:

Areal og transport for  Oslo og Akershus A X   (X)

Fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv A X X X  

Handel, service og senterstruktur A X X X  

Innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus A X X  (X)

Klima og energi A X X   

Kulturminner og kulturmiljøer A X X X  

Masseforvaltning A X    

Vannforvaltning vannregion Glomma og Oslo-
fjord

Ø, A    X

Verdiskaping og næringsutvikling B X X   

Hardangervidda B    X

Nordfjella B    X

Norefjell–Reinsjøfjell B    X

Kunnskapssamfunnet B  X  X  

Vannforvaltning vannregion Innlandet og Viken B X

Vassforvaltning vassregion Vestland B X

Vannforvaltning de norske delene av vannregi-
on Västerhavet

Ø    X

Kulturminnevern B X X X  

Areal og transport B X    

Areal og transport Buskerudbyen B X   (X)

Avkjørsler og byggegrenser B X    

Kollektivtransport Ø X    

Fylkesplan Østfold mot 2050 (rev.) Ø X X X  

Fylkesdelplan barn og unge Ø  X X X  

Folkehelse Ø X X X  

Fysisk aktivitet Ø X X X  

Kompetanseplan Ø  X X  

Klima og energi Ø X X

Kulturminner   Ø X X X  

Kultur Ø X X X  

Kystsoneplan Ø X    

Næringsutvikling, forskning og innovasjon Ø X X   

Transportplan Ø X    

Vindkraft Ø X    
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9.8. Fylkesrådets prioriterte temaer
Liste over prioriterte temaer fra Fylkesrådets femti tilleggsforslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 
2020-2023, vedtatt i Fylkestinget 13. desember 2019.

Liste over fylkeskommunens prioriterte temaer 

Energistrategi

Internasjonal strategi

Landbruksstrategi

Frivillighetspolitikk

Strategi for biologisk mangfold

Tannhelse

Vikenmodell for seriøsitetskrav til leverandører

Arealregnskap og økologisk fotavtrykk

Klimabudsjett og klimaregnskap

Bærekraftsrapport

9.9. Plan- og styringssystem for Viken fylkeskommune 
Les om plan- og styringssystem i Viken fylkeskommune her: midlertidig plan- og styringssystem. 

Regional planstrategi utgjør overbygningen i Viken fylkeskommunes plansystem. Regional planstrate-
gi både beskriver planbehov og er grunnlaget for videre samarbeid gjennom regionalt planarbeid og 
partnerskap. Målene i regional planstrategi skal legges til grunn for nye planer og partnerskap, samt for 
rullering av eksisterende planer og handlingsprogram. På denne måten sikres sammenhengen mellom 
langsiktige mål, prioriteringer og virkemidler.

10. Planvirkemidler
Regional plan: Regional plan utarbeides når det er behov for å samordne aktører og virkemidler. En regi-
onal plan tar for seg områder som krever avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser, over sektor- 
og kommunegrenser, og hvor det kreves samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører i 
gjennomføringen (pbl § 8-1). En regional plan kan gjelde for hele fylket, for deler av fylket, på tvers av fyl-
ker eller for et avgrenset tema. Regionale planer utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, 
organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Fylkeskommunen leder prosessen, men 
er en likeverdig part i utforming og oppfølging av planen. Kommuner, statlige organer og fylkeskommunen 
skal følge opp regionale planer i sin virksomhet og i sitt planarbeid (pbl § 8-2).

Regionale planer skal ha et langsiktig perspektiv, helst minst 12 år.
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Planprogram: Et planprogram er en plan for den regionale planen. Planprogrammet skal gjøre rede for 
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt 
for grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utrednin-
ger. Forslag til planprogram skal ifølge plan- og bygningsloven, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.

Handlingsprogram: For regionale planer som bygger på regionale samarbeidsprosesser skal partene i 
fellesskap bli enige om hvordan planen skal gjennomføres. Dette skjer gjennom vedtak av egne handlings-
program som fastsetter hvilke aktiviteter og ressurser som kreves av de enkelte partene for gjennomfø-
ring av planen. Dette kan være utgangspunkt for forpliktende partnerskap eller samarbeidsavtaler mellom 
partene, som må være forankret i partenes årlige budsjettvedtak. Det skal årlig vurderes om et handlings-
program skal rulleres.

Partnerskap: Partnerskapsmodellen skal løse utviklingsoppgaver gjennom forpliktende samarbeid mel-
lom offentlige og private aktører i en region. Utvikling, planlegging og gjennomføring skjer mellom gjen-
sidig forpliktende aktører. Fylkeskommunen har en samordnende rolle i partnerskap. Partnerskapsmodel-
len kjennetegnes ved tilpassede og omforente regionale løsninger, resultatfokus, avtalebasert arbeid og 
partnerskapsstyrer. Et partnerskap kan starte opp raskt, det er avtalebasert og det følger ingen lovpålagte 
prosesser.

Nettverk: Et nettverk er en mer uformell samarbeidsform enn partnerskap. Vi kan grovt dele nettverk inn 
i tre ulike kategorier; styringsnettverk, læringsnettverk og mobiliserende nettverk. 

Styringsnettverk kan defineres som en relativt stabil sammensetning av gjensidig avhengige aktører fra 
offentlig, privat og frivillig sektor som samhandler gjennom forhandlinger. 

I Læringsnettverk er formålet kunnskapsutveksling og læring mellom aktører, utvikle gjensidige forståelser 
på tvers av kunnskapsfelt og utfordringer, samt påvirke og endre atferd til aktørene gjennom læring.  

I mobiliserende nettverk er hensikten å mobilisere ulike aktører i både offentlig og privat sektor, og mobili-
sere disse om å nå felles mål som man har satt seg for utviklingen. 

Temastrategi: Temastrategier omfatter fylkeskommunens egen virksomhet. En temastrategi er ikke lov-
pålagt, men utarbeides etter behov. Temastrategiene legger langsiktige føringer og politiske prioriteringer 
for fylkeskommunens egne ressurser. Temastrategier kan utarbeides i tett samarbeid med relevante regi-
onale aktører. Vurdering av behov for temastrategier og/eller rullering bør skje som en del av prosessen 
med regional planstrategi.

Fylkeskommunens egne temastrategier skal som hovedregel ha en handlingsdel/tiltaksliste med en 
realistisk kobling til økonomiplanen. Den bør i utgangspunktet rulleres hvert annet år eller sjeldnere, men 
i likhet med regionale planer bør behovet for rullering vurderes hvert år. Dersom det vurderes som hen-
siktsmessig, kan økonomiplanen fungere som handlingsprogram.
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11. Begrepsliste – Regional planstrategi 
for Viken 
AGENDA 2030 og FN17: Agenda 2030 er betegnelsen for handlingsplanen for global utvikling frem mot 
år 2030. Den ble vedtatt i FNs Generalforsamling i september 2015. Handlingsplanen inneholder 17 mål 
og 169 delmål som omtales som bærekraftige utviklingsmål – Sustainable Development Goals (SDG). FN 
har utarbeidet 232 globale indikatorer for å følge utviklingen i bærekraftsmålene.  

Bærekraft/bærekraftig utvikling: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighete-
ne for at kommende generasjoners skal få dekket sine behov. I denne definisjonen er det lagt særlig vekt 
på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv. 
Samtidig legger den vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover 
hva den kan levere i framtiden. Vi deler bærekraftig utvikling inn i tre bærekraftsdimensjoner: miljø- og 
klimamessig bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. 

Miljø- og klimamessig bærekraft: Betyr at vi må drive samfunnsutvikling innenfor planetens tålegrenser, 
og hensynet til klimaet og naturen må være førende for alt vi gjør. Vi mennesker er helt avhengige av 
naturen, og måten vi bruker planetens ressurser på i dag har store konsekvenser både for kloden og oss 
mennesker. 

Sosial bærekraft: handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig 
liv. Menneskerettighetene er det viktigste grunnlaget for dette. Vi må jobbe for at alle mennesker skal ha 
like muligheter til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning og å jobbe og leve uten diskriminering 
av noe slag.  

Økonomisk bærekraft: Sikre økonomisk trygghet for alle, og å bruke ressursene på en slik måte at dagens 
økonomiske utvikling ikke går på bekostning av fremtidig økonomisk utvikling.  

Generasjonsperspektivet: Generasjonsperspektivet handler om at vi er bevisst at dagens handlinger vil 
ha konsekvenser for hvilket samfunn våre barn og barnebarn skal leve sine liv i – både i og utenfor Vikens 
grenser. Se for øvrig Agenda 2030, Planetens tålegrenser og Bærekraft.  

Planetens tålegrenser: Er kjent internasjonalt som «planetary boundaries», og er et begrep som først ble 
presentert i 2009.  

Begrepet planetens tålegrenser definerer ni tålegrenser for jordkloden: klimaendringer, tap av biologisk 
mangfold, biogeokjemisk syklus, ozonnedbryting i stratosfæren, forsuring av havet, globalt vannforbruk, 
endring i arealbruk, atmosfærisk partikkelbelastning og miljøgifter.  

 Ifølge forskerne ved Stockholm Resilience center, som utviklet begrepet, har vi allerede gått over de defi-
nerte grenseverdiene for planeten innen fire av de ni tålegrensene. Planetens tålegrenser setter rammen 
for all samfunnsutvikling for at vi skal oppnå en reell bærekraftig utvikling.  

Biologisk mangfold: Biologisk mangfold er det mangfoldet av liv som finnes på jorda. Begrepet omfatter 
både de levende organismene (artene), naturtypene (økosystemene) disse artene lever i, og det genetis-
ke mangfoldet innen de enkelte artsgruppene. Sagt på en enklere måte: Biologisk mangfold er planter og 
dyr og deres leveområder, den levende naturen omkring oss. Utover at det biologiske mangfoldet opp-
rettholder balansen i det globale økosystemet, finnes mange grunner til å bevare det biologiske mangfol-
det. De kan generelt deles i tre hovedgrupper:  
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Direkte økonomisk verdi – mange planter og dyr har direkte økonomisk verdi fordi de kan brukes som 
mat, råstoff for produksjon, materialer, medisiner m.m.   

Indirekte økonomisk verdi – Flere arter har indirekte økonomisk verdi for eksempel gjennom å bestøve 
avlinger, bearbeide jord, begrense skadedyr eller fordi de er grunnlaget for økoturisme eller rekreasjon. 

Naturens egenverdi – naturen, med dyr og planter som lever i den, har en egenverdi utenfor menneskers 
behov.

Økosystem: Et økosystem er alle de levende organismene som finnes på et sted og miljøet de lever i. 
Et økosystem kan være lite – som en pytt, større – som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren, det vil 
si den del av Jorda (jord, vann og luft) der levende organismer kan eksistere. Alle de levende organismene 
i et økosystem kalles til sammen et økologisk samfunn.

Det grønne skiftet/grønn omstilling: Økonomisk vekst og utvikling som skjer innenfor planetens tåle-
grenser, hvor produkter og tjenester gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det 
innebærer mindre utslipp av klimagasser, mindre forbruk av ikke-fornybare ressurser og mindre avfall og 
forurensing. Grønn omstilling gjelder for alle deler av samfunnet.   

Sirkulærøkonomi: Er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål om å utnytte alle ressurser best 
mulig. Minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre 
behov for å ta ut nye råvarer. Den sirkulære økonomien er en motsats til den lineære økonomien, som har 
preget store deler av det moderne samfunnet med vekt på produksjon, forbruk og avfall (bruk og kast).  

Bærekraftig mobilitet: Mobilitet betyr i vår sammenheng bevegelse eller forflytning av varer, tjenester og 
mennesker. Bærekraftig mobilitet handler om at dagens forflytning av varer, tjenester og mennesker skal 
kunne gjennomføres uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Målet er 
samfunnsøkonomiske mobilitetsløsninger som bidrar til klima og miljøvennlig mobilitet og mobilitet for alle.   

Blågrønne strukturer/blågrønn infrastruktur (står som et mål under innsatsområder helhetlig by- og 
stedsutvikling): Gjelder mer eller mindre sammenhengende store og små naturpregede områder i og 
rundt steder. Det kan være landlige områder, ferskvann, kyst- og havområder som til sammen forbedrer 
økosystems helse og robusthet og bidrar til bevaring av biologisk mangfold. Blå-grønn infrastruktur be-
skytter og fremmer økosystemenes funksjon og er ofte viktige rekreasjonsarealer for mennesker.
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Postadresse: Viken fylkeskommune,  
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Sentralbord: 32 30 00 00 
post@viken.no

Viken viser vei.

viken.no
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Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for tjenester og oppgaver 

Møtested: , Zoom 

Dato: 03.06.2020 

Tidspunkt: 17.00 -  

 
 
 
 

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: 

Øyvind Fjeldberg utvalgsleder A/SP/SV/MG  
Rolf Baltzersen nestleder i utvalget A/SP/SV/MG  
Wenche Pettersen Wroldsen medlem A/SP/SV/MG  
Gerd Berit Utgård medlem A/SP/SV/MG  
Petter Norman Borge medlem FRP/STYR/H  
Raymond Willfred Tiochta medlem FRP/STYR/H  
Anne May Sandvik Olsen medlem FRP/STYR/H  
 
 

Følgende fra administrasjonen møtte:  

Geir Kvisten saksbehandler/administrasjon  
Torunn Akselsen Engum sekretær  
Tone Gunnersen saksbehandler/administrasjon  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Protokollen godkjent:  
  

 
 
 

 

   

Wenche Wroldsen Øyvind Fjeldberg Petter N Borge 
 utvalgsleder  
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Sakskartliste: 
 
Saksnr: Sakstittel 

PS 20/20 Tertialrapport 1. tertial 2020 

PS 21/20 Orientering om konsekvenser vedrørende innføring av moderasjonsordninger for 
SFO 

PS 22/20 Endring i graveinstruks og gebyrregulativ 

PS 23/20 Plan for opprydding i spredt avløp i Hvaler kommune - høring 

PS 24/20 Intensjonserklæring om tilslutning til "Akson – felles kommunal pasientjournal" 

PS 25/20 Høringsuttalelse - Fredningsområder for hummer 

PS 26/20 Alkoholpolitisk handlingsprogram og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 
2020-2024 

PS 27/20 Oppstart av planarbeid - Kommunedelplan for Skjærhalden - Høring og offentlig 
ettersyn av planprogram 

PS 28/20 Spørsmål og interpellasjoner 

PS 29/20 Meldinger og informasjon 

RS 4/20 Godkjent protokoll fra 220420 - UTO 
 
  

  

Øyvind Fjeldberg  

utvalgsleder  

 
 
 
Møtet ble avholdt via Zoom ihht 
«Midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i 
folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av 
Covid-19» 
 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
 
Møtet startet med følgende orienteringer: 

 Budsjettprosessen og tertialrapporten  
v/ ass. rådmann Geir Kvisten 

 

 Status bygging av ny barneskole på Rød  
v/ kommunalsjef Tone Gunnersen 
 

 

 
PS 20/20 Tertialrapport 1. tertial 2020 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
1. Tertialrapport 1. tertial 2020 tas til orientering. 
 
I tillegg vedtas følgende budsjettendringer: 
2. Rammetilskuddet økes med 3 721 000 kroner. 
3. Inntekten fra eiendomsskatten økes med 250 000 kroner. 
4. Rentekostnadene justeres ned med 2 283 000 kroner. 
5. Budsjettert skatteinngang justeres ned med 8 325 000 kroner 
6. Tjenesteområdet oppvekst tilføres 1 000 000 kroner på rammen. 
7. Tjenesteområdet Friskliv, læring og mestring tilføres 5 700 000 kroner på rammen. 
8. Merforbruket, totalt 8 771 000 kroner, dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
9. Det overføres 1 361 000 fra tjenesteområdet Helse- og omsorg til tjenesteområdet Friskliv, læring 

og mestring. 
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Hvaler kommune, 23.05.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
Saken tas til orientering 
 
 

 
 

PS 21/20 Orientering om konsekvenser vedrørende innføring av 
moderasjonsordninger for SFO 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
1. Gjennomgangen av de ulike moderasjonsordningene knyttet til SFO tas til orientering.   
2. Innføringen av de nasjonale moderasjonsordningene vil tre i kraft etter nasjonale vedtaksdatoer. 
3. Rådmannen anbefaler ikke at det igangsettes søskenmoderasjon for SFO for skoleåret 20/21 

innenfor nåværende økonomiske situasjon.  
4. En eventuell innføring av søskenmoderasjon må innarbeides i budsjettet for 2021 for deretter å 

gjennomføre nødvendige endringer i de lokale vedtektene. 
 
Hvaler kommune, 26.05.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Rolf Baltzersen (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Gjennomgangen av de ulike moderasjonsordningene knyttet til SFO tas til orientering.   
2. Innføringen av de nasjonale moderasjonsordningene vil tre i kraft etter nasjonale vedtaksdatoer. 
3. En eventuell innføring av søskenmoderasjon må innarbeides i budsjettet for 2021 for deretter å 

gjennomføre nødvendige endringer i de lokale vedtektene. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag fikk 2 stemmer (Olsen (H), Tiochta (Styr)), og falt. 
Baltzersen sitt forslag fikk 5 stemmer (Baltzersen (Ap), Wroldsen (Ap), Fjeldberg (SV), Utgård (Sp), 
Borge (Frp)), og ble vedtatt. 
 
Innstilling fra Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 

1. Gjennomgangen av de ulike moderasjonsordningene knyttet til SFO tas til orientering.   
2. Innføringen av de nasjonale moderasjonsordningene vil tre i kraft etter nasjonale vedtaksdatoer. 
3. En eventuell innføring av søskenmoderasjon må innarbeides i budsjettet for 2021 for deretter å 

gjennomføre nødvendige endringer i de lokale vedtektene. 
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PS 22/20 Endring i graveinstruks og gebyrregulativ 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
1. Gebyrsatser tas ut av Graveinstruksens punkt 1.10 og legges inn i Gebyrregulativet punkt 5.4 
 
Teksten endres i samme punkt som foreslått: 
 
1.10 Gebyr for dekning av kommunens kostnader 
Hvaler kommune kan kreve gebyr for å søke om graving i kommunal vei, fortau og plasser. Dette for å 
dekke sine merkostnader som oppstår ved søknadsbehandling, kontroll og oppfølging av gravearbeider 
(selvfinansierende). Gebyret må betales selv om søknaden avslås. 
 
2. Kommunestyret vedtar gebyrgrunnlaget og satsene i den årlige budsjettbehandlingen. Gebyret 

gjelder alle søknader om graving, også for grusveier. Unntaket er boring under veien.  

 
Hvaler kommune, 11.05.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Innstilling fra Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
1. Gebyrsatser tas ut av Graveinstruksens punkt 1.10 og legges inn i Gebyrregulativet punkt 5.4 
 
Teksten endres i samme punkt som foreslått: 
 
1.10 Gebyr for dekning av kommunens kostnader 
Hvaler kommune kan kreve gebyr for å søke om graving i kommunal vei, fortau og plasser. Dette for å 
dekke sine merkostnader som oppstår ved søknadsbehandling, kontroll og oppfølging av gravearbeider 
(selvfinansierende). Gebyret må betales selv om søknaden avslås. 
 
2. Kommunestyret vedtar gebyrgrunnlaget og satsene i den årlige budsjettbehandlingen. Gebyret 

gjelder alle søknader om graving, også for grusveier. Unntaket er boring under veien.  

 
 

 
 

PS 23/20 Plan for opprydding i spredt avløp i Hvaler kommune - høring 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Plan for opprydding i spredt avløp, Hvaler kommune, sendes på høring med frist for innspill satt til seks 
uker fra vedtakets dato.  
 
Hvaler kommune, 10.05.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Basert på diskusjonen i møtet fremmet utvalgsleder følgende forslag til uttalelse fra UTO: 
Rådmannen bes utdype hvorfor ikke fritidsbebyggelse er medtatt. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Fjeldberg sitt forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt 
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Innstilling fra Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
Plan for opprydding i spredt avløp, Hvaler kommune, sendes på høring med frist for innspill satt til seks 
uker fra vedtakets dato.  
 
Uttalelse fra UTO: 
Rådmannen bes utdype hvorfor ikke fritidsbebyggelse er medtatt. 
 
 

 
 

PS 24/20 Intensjonserklæring om tilslutning til "Akson – felles kommunal 
pasientjournal" 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Hvaler kommune signerer intensjonserklæringen, og viser støtte til, og intensjon om deltakelse i, det 
videre arbeidet med tiltaket «Akson – felles kommunal pasientjournal». 
 
Hvaler kommune, 19.05.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Innstilling fra Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
Hvaler kommune signerer intensjonserklæringen, og viser støtte til, og intensjon om deltakelse i, det 
videre arbeidet med tiltaket «Akson – felles kommunal pasientjournal». 
 
 

 
 

PS 25/20 Høringsuttalelse - Fredningsområder for hummer 
 

Rådmannens forslag til uttalelse 
Kommunen ser positivt på å utvide arealet rundt Kvernskjær til 4,5 km2 og til å opprette et nytt 
fredningsområde sør for Heia på 7,1 km2. Grensene som er fastsatt synes å være fornuftig plassert. 
 
Hvaler kommune, 18.05.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
Saken tas til orientering 
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PS 26/20 Alkoholpolitisk handlingsprogram og retningslinjer for salgs- og 
skjenkebevillinger 2020-2024 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar Alkoholpolitisk handlingsprogram og retningslinjer for salgs- og 
skjenkebevillinger 2020-2024 
 
Hvaler kommune, 25.05.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
Saken tas til orientering 
 
 

 
 

PS 27/20 Oppstart av planarbeid - Kommunedelplan for Skjærhalden - Høring og 
offentlig ettersyn av planprogram 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar planoppstart av arbeid med kommunedelplan for Skjærhalden. Og vedtar at 
planprogrammet skal sendes til høring og offentlig ettersyn, jf. §§ 11-12 og 11-13. 
 
Hvaler kommune, 25.05.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 

 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
Saken tas til orientering 
 
 

 
 

PS 28/20 Spørsmål og interpellasjoner 
 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Gerd Berit Utgård (Sp) fremmet følgende spørsmål: 
 
Vedrørende bekjempelse av Rosa Rugosa: 
Det har vært sprøytet mot denne uønskede arten og det kan være nødvendig da den er ganske 
uhåndterlig som utvokst. Nå ser jeg at småplanter er på vei opp igjen rundt omkring og tenker at det nå 
hadde vært tilstrekkelig med mekanisk bekjempelse, sprøyting bør være siste utvei. Hvordan jobbes det 
videre med saken? 
 
Ass. rådmann Geir Kvisten svarte: 
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Hvaler kommune har ikke drevet med bekjempelse av Rosa Rugosa, men Fylkesmannens 
miljøvernavdeling, nasjonalparken og SNO har bekjempet Rosa Rugosa på ulike steder på Hvaler. 
 
 
Rolf Baltzersen (Ap) fremmet følgende spørsmål: 
 
I Utvalget for samfunnsutvikling 25. september i fjor stilte Rolf Strand (Ap) følgende spørsmål: 
Hva er status og fremdriftsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Stormmusbrinken og Stormmusfjellet? 
Av svaret fra rådmannen gikk det frem at administrasjonen så behovet for en økning i antall 
fartsdempende tiltak, og det ble sagt følgende: 
Avdeling vei vil i løpet av våren 2020 øke antall fartsdumper i tråd med gjeldende regelverk for dette. 
Så vidt vites, er det så langt bygd to nye fartsdumper i starten av Stormmusbrinken, mens ingenting har 
skjedd på strekningen fra krysset mot Stormmusberget. 
  
I rådmannens svar i september heter det at Hvaler kommune ved avdeling vei ser svært alvorlig på 
sikkerheten for våre skolebarn. Derfor er det viktig for UTO som kommunens trafikksikkerhetsutvalg å få 
bekreftet at tidsplanen for bygging av de bebudete fartsdumpene blir holdt. 
Så spørsmålet blir følgende: 
Når vil fartsdumpene i Stormmusbrinken være ferdig anlagt? 
 
Ass. rådmann Geir Kvisten svarte: 
Status vedrørende trafikksikring av veinettet på Stormmusfjellet og Stormmusbrinken er at vi som det 
skrives har etablert to nye fartsdempere til kr 60.000,-. Vi har i tillegg bestilt montering av autovern i 
svingen ved barnehagen. Der har det dessverre vært en del forsinkelser grunnet lang leveringstid på 
utstyret (autovernet). Prisen på dette autovernet med arbeid er kr 78.000,-. 
For å etablere de 4 siste fartsdemperne i området så vil det koste ytterligere kr 95.000,-. 
Vi har derfor besluttet å se om vi kan finne alternative løsninger eller eventuelt be om midler til dette. 
 
 

 
 

PS 29/20 Meldinger og informasjon 
 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Meldinger og informasjon tas til orientering 
 
 

 
 

RS 4/20 Godkjent protokoll fra 220420 - UTO 

 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.06.2020: 
Saken tas til orientering 
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