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Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk
-

Fylkesutvalget i Vestfold fylkeskommune har vedtatt å legge forslag til planprogram for Regional
plan for bærekraftig arealpolitikk ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslovens §
8-3.
Høringsfristen er 1. mai 2017.

I sak 18/17 vedtok fylkesutvalget følgende:
1.
2.

Forslag til planprogram for revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk godkjennes og sendes på
høring og offentlig ettersyn i perioden mars – mai 2017.
Hovedutvalg for samferdsel og areal innkaller jevnlig til verksted om RPBA. Målgruppen er i utgangspunktet
politiske ledere for areal og plansaker i kommunene. Verkstedet komplementeres slik at alle partier i
Fylkestinget skal være representert. Målet er formidling av kunnskap om RPBA, drøfting av mulige forslag
og aktuelle problemstillinger i revideringen av RPBA. Leder av hovedutvalg for samferdsel og areal leder
verkstedet og ved referat formidler tilbakemeldingene til den politiske styringsgruppen. Hovedutvalget
innkaller etter behov.

Bakgrunn
Fylkestinget i Vestfold vedtok i Regional planstrategi for Vestfold 2016 – 2020 at Regional plan
for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal revideres. Høsten 2016 ble RPBA evaluert.
Resultatene fra evalueringen legger grunnlaget og gir retning for revisjonen.
Formålet med revisjonen er å oppdatere og spisse RPBA som utviklingsplan og styringsverktøy
for areal- og transportplanleggingen i Vestfold. Som del av revisjonen skal Regional plan for
handel- og sentrumsutvikling i Vestfold integreres i planen. Planprogrammet beskriver innhold,
prosess, medvirkning og organisering av arbeidet.

Høring
RPBA er en plan for hele Vestfold, og planens innhold skaper stort engasjement. Som
evalueringen viser, er et flertall av respondentene positive til planen, men ønsker en plan som
både er enklere å bruke, og mer spisset i hovedbudskapet. Planen oppleves av mange som godt
forankret. Det er delte meninger om planen skal være forpliktende eller gi føringer for den
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kommunale arealpolitikken. Det er et flertall av respondentene som mener planen bør legge
bedre til rette for næringsutvikling. Evalueringen viser at kommunene har tatt inn en større andel
av de forhåndsavklarte arealene i kommuneplanene enn planperioden tilsier. Dette er noen av
hovedpunktene som tas opp i revisjonen.
Det er viktig å påpeke at dette er en revisjon av RPBA hvor samfunnsmålene og effektmålene i
utgangspunktet ligger fast.
Fylkeskommunen imøteser tilbakemeldinger i høringen som vil forbedre arbeidet med
revisjonen. Planprogrammet gir ikke en detaljert beskrivelse av hva som vil bli vurdert under de
ulike temaene. Detaljeringen vil utarbeides i prosessen på bakgrunn av høring og fra innspill
som kommer underveis i de ulike arbeidsgrupper og utredninger.
Fylkeskommunen ønsker spesielt tilbakemelding på følgende:
1. Er de viktigste/riktige temaene og aktuelle problemstillingene knyttet til Vestfolds arealpolitikk
beskrevet i planprogrammet? Det bes om synspunkter innenfor RPBA sine temaer som er
aktuelle å belyse i revisjonen.
2. Det er viktig med bred deltakelse i planarbeidet, samtidig som arbeidet skal gjennomføres på
en effektiv måte. Det bes om synspunkter på forslaget i planprogrammet.
3. Ny kommunestruktur legges til grunn for samarbeidet. Kommunestrukturen i Vestfold vil
endre seg i løpet av perioden som planen skal revideres. Fylkeskommunen ønsker at
kommuner som skal slå seg sammen koordinerer seg i deltakelsen i planarbeidet. Det bes
om tilbakemelding på hvordan dette best kan gjøres.
4. Fylkeskommunen ønsker at det oppnevnes en administrativ RPBA kontaktperson i den
enkelte kommune som fylkeskommunen kan henvende seg til i arbeidet.
Forslaget til planprogram følger vedlagt og kan også leses på fylkeskommunens hjemmeside
www.vfk.no.
Høringsuttalelser sendes til firmapost@vfk.no, eller til Vestfold fylkeskommune, pb 2163, 3103
Tønsberg. Dersom kommunen ikke får behandlet saken politisk innen 1. mai, bes det om at
administrasjonens saksutredning likevel oversendes innen fristen. Det politiske vedtaket
ettersendes umiddelbart etter den politiske behandlingen.
Spørsmål om planprogrammet kan rettes til: Gry Backe, e-post: gryb1@vfk.no tlf. 47 46 75 82.

Aktivitet og prosess våren 2017
Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget vil pågå parallelt med at planprogrammet er ute på
høring (våren 2017). Kommunene og andre vil bli kontaktet fortløpende og forespurt om å delta i
arbeidsgrupper og /eller på møter.
Parallelt med at RPBA revideres, skal fylkeskommunen utarbeide en Regional transportplan for
Vestfold og revidere Regional plan for folkehelse. Arbeidet med de tre regionale planene skal
koordineres og samordnes så langt som mulig.
I løpet av våren skjer følgende:




2. mars arrangeres høringskonferanse for de tre planprogrammene på Quality hotel i
Tønsberg. Egen invitasjon ble sendt ut 10. februar, med påmeldingsfrist 20. februar.
30. mars planlegges et oppstartsmøte for faglig referansegruppe for RPBA. Representanter
(fagsjefer) fra kommuner, regional stat, næringsorganisasjonene vil bli invitert.
Hovedutvalget for samferdsel og areal vil innkalle politiske ledere for areal- og plansaker i
kommunene til verksted om RPBA.
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14. juni arrangeres et fagmøte der temaet er vekst og utvikling. Det vil bli sendt ut invitasjon
til møtet, men vi ber dere holde av den aktuelle datoen allerede nå.
15. juni legges forslag til endelig planprogram fram til politisk behandling i fylkestinget.
16. juni 09.00 – 12.00 vil fylkesrådmannen invitere til oppstartmøte med administrativ
styringsgruppe. Deltakerne i gruppen er rådmenn, ledere fra Statens vegvesen,
Jernbaneverket, VKT, fylkeskommunen, NHO, LO, fylkesmannen, NVE og Mattilsynet.

Når endelig planprogram er vedtatt, starter selve planprosessen og planproduksjonen (høsten
2017 og våren 2018). Revidert RPBA forventes vedtatt i fylkestinget høsten 2018.

Med vennlig hilsen

Egil Johansen
fylkesrådmann
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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plansjef

