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Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - ny høring
Sammendrag
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er Vestfolds felles plan for arealbruk fram
til 2040. Planen angir hovedtrekkene i det regionale utbyggingsmønsteret i Vestfold.
Forslag til RPBA var på høring fra 1. juli til 3. desember 2018. Uttalelsene inneholdt både
kritiske merknader, men også hederlig omtale og konstruktive endringsforslag.
RPBA skal være vestfoldsamfunnets omforente plan for en langsiktig og forutsigbar
arealpolitikk. Alvoret i merknadene gjør at RPBA foreslås endret på noen vesentlige punkter.
Fylkesrådmannen anbefaler at de delene av planen som er vesentlig endret, legges ut på ny
høring og til offentlig ettersyn med høringsfrist 16. mai 2019. Dette gir kommunene 8 ukers
høringsperiode og mulighet til politisk behandling av planforslaget.
Følgende kapitler i planen foreslås lagt ut på høring og til offentlig ettersyn:
1.
2.
3.
4.
5.

Innledning
Utfordringer og muligheter
Overordnede føringer og mål
Hovedgrep: Kompakt by- og tettstedsutvikling
Temaer
5.1 Næringsutvikling

Samlet oversikt over retningslinjene
Etter høringen ferdigstiller fylkesrådmannen hele RPBA, basert på alle høringsinnspillene.
Planen legges fram til endelig vedtak i fylkestingets møte 20. juni 2019.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Følgende kapitler i RPBA legges ut på høring og til offentlig ettersyn: 1. Innledning, 2.
Utfordringer og muligheter,3. Nasjonale føringer og mål,4. Hovedgrep: Kompakt byog tettstedsutvikling,5.1 Næringsutvikling, samt en samlet oversikt over
retningslinjene. Høringsfristen er 16. mai 2019.
2. En fullstendig RPBA legges fram til 2. gangs behandling i fylkestinget 20. juni 2019.
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Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019 har behandlet saken i møte 12.03.2019
sak 21/19
Møtebehandling
Hans Hilding Hønsvall (KRF) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2:
«En fullstendig RPBA legges fram til 2. gangs behandling i HSA 11. juni med
innstilling til fylkestingets møte 20. juni 2019 hvis dette er mulig.»
Votering
Fylkesrådmannens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Hans Hilding Hønsvalls alternative forslag til pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Ny innstilling
1. Følgende kapitler i RPBA legges ut på høring og til offentlig ettersyn: 1. Innledning, 2.
Utfordringer og muligheter,3. Nasjonale føringer og mål,4. Hovedgrep: Kompakt byog tettstedsutvikling,5.1 Næringsutvikling, samt en samlet oversikt over
retningslinjene. Høringsfristen er 16. mai 2019.
2. En fullstendig RPBA legges fram til 2. gangs behandling i HSA 11. juni med innstilling
til fylkestingets møte 20. juni 2019 hvis dette er mulig.

Fylkestinget 2015-2019 har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 12/19
Møtebehandling
Representant Liv Karto (H) fremmet følgende forslag på vegne av Frp og H:
Høringsfristen settes til 20.juni 2019. Ny RPBA behandles i HSA 17.september og
endelig i FT 26.9 2019.
Votering
Hovedutvalg for samferdsel og areal sin innstilling p.k.t.1 frem til siste setning ble enstemmig
vedtatt.
Fellesforslaget fra Frp og H ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Følgende kapitler i RPBA legges ut på høring og til offentlig ettersyn: 1. Innledning, 2.
Utfordringer og muligheter,3. Nasjonale føringer og mål,4. Hovedgrep: Kompakt byog tettstedsutvikling,5.1 Næringsutvikling, samt en samlet oversikt over
retningslinjene. Høringsfristen er 20.juni 2019.
2. Ny RPBA behandles i HSA 17.september og endelig i FT 26.9 2019.
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