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SØKNAD

REFERANSENR.: 18SC24A8

Klimavennlig fortettingsstrategi for Halden
Type tiltak: Klimavennlig areal‐ og transportplanlegging
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Halden er en kommune med ca 30 000 innbyggere. Omlag 75 % av innbyggerne bor innenfor en radius av 3
km fra bysentrum. Vi har en gammel bykjerne der store deler av sentrum, mer enn 900 bygninger, er vurdert
som verneverdig av nasjonal interesse. Nasjonale og regionale føringer pålegger oss en langt strammere
arealbruk enn tidligere med økt fortetting og nye mobilitetsmønstre. Halden er en halvstor by. I likhet med
mange andre byer på samme størrelse har vi et begrenset kollektivtilbud og et arbeidsmarked som medfører
en betydelig pendling både inn til og ut av kommunen.
Kommunen er nå i gang med rullering av kommuneplan, dette vil være den første kommuneplanrulleringen
der klima er et hovedtema. Det er behov for både forankring og bevisstgjøring rundt klimautfordringene,
og for strategier som leder fram mot konkret handling. Statlige og regionale planer pålegger oss kraftige
begrensninger i arealbruk. Samtidig gir de kulturhistoriske hensynene andre begrensinger for fortetting.
Kommunen ønsker å utvikle en strategi for fortetting av Halden by som del av kommuneplanarbeidet. En
fortettingsstrategi som tar hensyn til både klima, kulturhistoriske verdier og den mellomstore byens
typiske mobilitetsmønstre vil være krevende å utarbeide, men viktig for å ta steget videre fra
begrensninger til muligheter. Den vil samtidig være et av flere verktøy for bevisstgjøring og modning av det
nødvendige klimaarbeidet.
Administrasjonen har i dag begrenset spesialkompetanse innen klimavennlig fortetting,
forankring/medvirkning og kulturhistoriske byer. For å få den nødvendige kvaliteten i strategiarbeidet må
vi innhente konsulenter innen alle disse fagfeltene. Fortettingsstrategien vil bli utarbeidet i tett
samarbeid med kommuneplanansvarlige.
Hvordan vil dette tiltaket gi økt klimafokus i areal‐ og transportplanleggingen, utover det en kan
forvente av ordinær, god arealplanlegging?
Ved å hente inn ekstern kompetanse gis klima et ekstra løft og synlighet i konkurransen mot øvrige tema
som må håndteres i kommuneplanrulleringen. Gjennom et systematisk strategiarbeid som arbeides inn i en
juridisk bindende overordnet plan vil klimafokus bli betydelig styrket i framtidig detaljplanlegging i
området.
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Hvordan kan tiltaket bidra til en varig kvalitets‐ eller kompetanseheving med tanke på klimavennlig
areal‐ og transportplanlegging?
Dette vil være Haldens første kommuneplanrullering der klima får et tydeligere fokus. Deler av strategien vil
bli innarbeidet i selve planen, som er juridisk bindende. Det vil gi en varig kvalitetsheving.
Strategiarbeidet vil styrke gjennomføringen av klimatiltak og øke kvaliteten i kommuneplanen. Arbeidet vil
også øke klimakompetansen hos de kommunalt ansatte og politikerne som jobber med planen.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
En målsetting om fortetting med hensyn til kulturminner og klima er forankret i sentrumsplan for Halden
vedtatt 9. mars 2017 og i pågående arbeid med rullering av samfunnsplanen.
I vedtatt økonomiplan 2018‐2021, som også er kommuneplanens handlingsdel, er klima og miljø et av fem
hovedsatsingsområder. En målsetting om å søke midler til bærekraftig by—og samfunnsutvikling er del av
kommunens Smart City‐program som er vedtatt i kommunens budsjett for 2018.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Oppstart mars 2018, sluttidspunkt mars 2019.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se vedlegg.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Denne kommuneplanrulleringen vil bli omfattende, og ressursene må prioriteres hardt. Halden kommune er
på ROBEK‐lista og har en svært stram kommuneøkonomi. Selv om det er behov for en fortettingsstrategi, er
det ikke rom for å utarbeide den nå innenfor eksisterende rammer.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Ekstern kompetanse innen fortetting

450 000

Ekstern kompetanse innen medvirkning

112 500

Ekstern kompetanse innen kulturhistoriske byer

112 500

Internt arbeid, kommuneplanlegger

125 000

Total sum

800 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)
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‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

400 000
400 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Gjennomføringsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan.docx (Gjennomføringsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Anneli Nesbakken for Halden kommune
Levert 15.02.2018
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