LARVIK – MILJØBEVISST, LIVSKRAFTIG OG VERDISKAPENDE
Innholdsfortegnelse
Føringer for planstrategien ....................................................................................................................3
Nasjonale føringer ...............................................................................................................................3
Regionale føringer ...............................................................................................................................3
a) Verdiskaping gjennom grønn omstilling ..........................................................................................3
b) Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer .............................................................3
Lokale føringer.....................................................................................................................................3
Samfunnsutfordringer ............................................................................................................................5
Klima- og miljø .....................................................................................................................................5
Bærekraftig landbruk og bedre jordvern .............................................................................................5
Demografiutvikling og det kommunale oppdraget .............................................................................6
Innovasjon og omstillingsevne ............................................................................................................6
Demokrati under press ........................................................................................................................7
Plan- og styringssystemet i Larvik kommune.........................................................................................8
Planmodellen i Larvik ..........................................................................................................................8
Kommuneplan .....................................................................................................................................8
Strategi ................................................................................................................................................9
Kommunedelplan ................................................................................................................................9
Reguleringsplan ...................................................................................................................................9
Temaplan .............................................................................................................................................9
Handlingsprogram og virksomhetsplan ...............................................................................................9
Plangrunnlag og vurdering av planbehov ............................................................................................10
Oversikt over strategier og planer i perioden 2021 - 2024 ..................................................................10

1

Planstrategi 2021 – 2024
God planlegging gir grunnlag for å møte endringer, påvirke utvikling i ønsket retning og redusere
usikkerhet på en forutsigbar og systematisk måte. Vellykket gjennomføring avhenger av tillit,
åpenhet og bruk av egnede virkemidler.
Planstrategien gir kommunen mulighet til å få fram hvilke planer som er nødvendig for en ønsket
utvikling, og gir rom for strategiske veivalg ut fra lokale forhold og prioriteringer. Det er en intensjon
å styrke den politiske styringen av de planoppgaver som skal prioriteres, og at prioriteringene bygger
på en bred vurdering av kommunens utfordringer framfor enkeltvedtak om planoppgaver.
Gjennom hovedmålet for Kommuneplanens samfunnsdel og prioriterte bærekraftsmål setter Larvik
tydelig fokus på de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Vi skal ivareta både miljømessig, sosial
og økonomisk bærekraft. Mennesket må settes i sentrum for all planlegging, noe som understrekes
av kommunens verdier og filosofi:
Verdier: Nysgjerrig - Ærlig - Raus – Engasjert
Filosofi:
-

Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel
Vi finner de beste løsningene sammen

En av kommunens grunnleggende oppgaver er å drive lokal samfunnsutvikling. Planstrategien
omfatter derfor en drøfting av kommunens utfordringer og valg knyttet til samfunnsutvikling og
arealbruk, og en vurdering av planbehovet. Dette skal bidra til at planleggingen blir behovsstyrt og
ikke mer omfattende enn nødvendig.
Planstrategien er ikke en plan med mål og strategier, men et politisk verktøy for å beslutte hvilke
planoppgaver kommunen skal prioritere i perioden.
KS framhever særlig tre muligheter som planstrategien gir kommunene:
-

Rom for å gjøre strategiske veivalg for ønsket utvikling
Videreutvikling av et godt lokaldemokrati
Anledning til å foreta en samlet vurdering av planbehov for valgperioden

Larvik kommunes arbeid med planstrategi for 2021-2024 er basert på arbeidet som ble gjort i
forbindelse med kommunesammenslåingen i 2018 og kunnskapsgrunnlaget som ble utarbeidet i
forbindelse med den nylig vedtatte samfunnsdelen. Tendenser som er i risiko for å forsterkes
ytterligere løftes fram under kapitlet «Samfunnsutfordringer» nedenfor.
I planstrategien vurderes hvilke planer det er behov for, sett i lys av lokale utfordringer og
prioriteringer. Planbehovet skal vurderes samlet. Det betyr ikke at alle planer må fornyes eller
endres.
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Føringer for planstrategien
Nasjonale føringer
PBL § 10-1 Kommunal planstrategi
Plan- og bygningsloven er et av de viktigste redskapene kommunene har til å styre utviklingen i
ønsket retning. Planstrategi er innført som hjelpemiddel for å få til dette. Loven gir kommunene stort
handlingsrom til å løse oppgaven, og det ligger godt til rette for tilpasning til lokale forhold og
utfordringer.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
Fire utfordringer vektlegges:





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 FNs bærekraftsmål legges som grunnlag for planleggingen.

«Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og danne basis for det mer
konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Den langsiktige arealstrategien skal vise
sammenheng mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angi langsiktige
utviklingsretninger.»
Utdrag fra lovkommentaren

Regionale føringer
I forslag til planstrategi for regionen Vestfold og Telemark er klima, utenforskap og verdiskaping
løftet som de største utfordringene i regionen. Demografisk ubalanse med færre i arbeidsfør alder,
lavere innvandring, lavere fødselstall og sentralisering nevnes også som aktuelle utfordringer. For å
møte disse har fylkeskommunen pekt ut åtte bærekraftsmål og to prioriterte satsningsområder:
a) Verdiskaping gjennom grønn omstilling
b) Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Lokale føringer
I oppstartsak for kommunal planstrategi (KST 35/20) vedtok kommunestyret følgende føringer for
utarbeiding av planstrategi 2021 – 2024:





Med begrunnelse i at det ved kommunesammenslåingen fra 2018 ble utarbeidet planstrategi for
den nye kommunen og at det deretter er utarbeidet nye planer for de fleste områder, med
tilhørende kunnskapsgrunnlag, skal det legges opp til en relativt enkel prosess ved utarbeiding av
kommunal planstrategi for perioden 2021 – 2024
I ny planstrategi skal gjeldende plangrunnlag gås gjennom med tanke på å redusere antall planer.
Det skal legges til grunn et mål om færre planer og større vekt på gjennomføring av de planer
som inngår i plangrunnlaget.
I arbeidet skal det legges til grunn et mål om i større grad å knytte gjennomføring av planene til
handlingsprogrammet og økonomiplanen i det fire-årige perspektivet i Strategidokumentet.
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Økonomiplanen i Strategidokumentet skal i større grad synliggjøre utfordringer og prioriteringer i
oppfølging av vedtatte planer ut over fire-års perioden. Dette gjelder både investeringer og
driftsutgifter.
Rådmannen legger fram forslag til planstrategi til kommunestyrets møte i september, etter
forutgående behandling i hovedutvalgene og formannskapet.
Larvik kommune fremskynder planer egnet til å gi økt aktivitet i privat sektor. · Det skal være et
klart mål at planene skal være lette å lese og forstå av alle.

Nye mål og ny planmodell
I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for
framtidig utvikling, noe som kommer tydelig fram gjennom hovedmål for planen:
“Larvik skal være et bærekraftig samfunn med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig utvikling i
samsvar med FNs bærekraftsmål. En vesentlig endring av holdninger og tiltak må til for å oppnå god
livskvalitet, verdiskaping og bedring av miljø og klima i samtid og framtid.”
Sju av totalt 17 bærekraftsmål er prioritert til å få særlig fokus i planperioden, og Larvik kommunes
Strategidokument for 2021-2024 er bygd opp rundt disse. I Strategidokumentet redegjøres det for
hvordan prioriterte mål skal implementeres til lokal handling og praksis. Det er utarbeidet 24
hovedmål som bygger på disse, omtalt i Kommuneplanens samfunnsdel som «Slik vil vi ha det».
Gjennom Kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt en overordnet arealstrategi som vektlegger
følgende føringer for arealplanleggingen:




Utvikle det vekstkraftige
Ta vare på det uerstattelige
Motvirke det utenkelige

Dette er i tråd med Plan- og bygningslovens formål om å «fremme bærekraftig utvikling til beste for
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner». Arealstrategien vektlegger knutepunktutvikling
med Svarstad, Kvelde, Tjøllingvollen, Østre Halsen og Helgeroa definert som lokalsentre, og Larvik og
Stavern som byer. Larvik by utgjør samtidig et midtpunkt i den nye regionens bybelte.
Det vil ta noe tid for organisasjonen å omstille seg til de prioriterte målene. Samtidig gir dette
muligheter for å utvikle en planmodell som i større grad kan gi grunnlag for endring i bærekraftig
retning. Larvik kommune er i ferd med å koble seg til et større nasjonalt nettverk (U4SSC) for
samarbeid om å sette kraft bak gjennomføring av planer og bærekraftig utvikling.

4

Samfunnsutfordringer
Klima- og miljø
De viktigste internasjonale avtalene som Norge er forpliktet til å følge opp, er å redusere
klimagassutslipp (Paris-avtalen) og ivareta biologisk mangfold (Rio-avtalen).
Larvik kommune har i sin klima- og energiplan for 2021-2024 foreslått å redusere de direkte
utslippene i kommunen med 30 % innen 2030 sammenliknet med 2009-nivå.
For å kunne redusere kommunens utslipp nok til å nå målet kreves det harde prioriteringer,
økonomiske ressurser og målrettet arbeid innen samtlige av kommunens utslippskilder1.
Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for på
den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som
endringene kan innebære. Konsekvensene av klimaendringene avhenger blant annet av hvor godt
forberedt samfunnet er, og det er viktig å ha en lokal forståelse av kommunens klimarisiko.
Kommunen er lovpålagt å ta hensyn til forventede klimaendringer (jf. Lov om kommunal
beredskapsplikt). Eksempler på klimaendringer som kan forventes i Larvik er økt skred og flomfare,
tørke og økt forekomst av eksisterende og nye plante- og dyresykdommer som også kan utfordre det
biologiske mangfoldet.
Tap av biologisk mangfold er en av de største miljøutfordringene vi står overfor i dag. Norge er
internasjonalt forpliktet til å arbeide for å stanse dette tapet. Fremmede arter kan føre til store
problemer for miljø, helse og økonomi.
Videre er nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder i dag den viktigste grunnen til at
mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne. Dersom Larvik kommune ikke ivaretar dette
gjennom myndighetsutøvelse, forvaltning av kommunens arealer og gjennom kunnskapsformidling
vil dette få konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Kommunen har f.eks. gjennom plan- og
bygningsloven et svært viktig verktøy. Summen av enkeltbeslutninger former i stor grad hvordan
samfunnet vårt blir og hvordan naturmangfoldet blir ivaretatt, både på kort og lang sikt.
Det vises til «Klima- og energiplan. Beslutningsgrunnlag 2020» for mer utdypende informasjon om
temaet.

Bærekraftig landbruk og bedre jordvern
I Larvik utgjør landbruket en stor og viktig næring. Kommunen har god matjord og er en av fylkets
største landbrukskommuner med stor produksjon av blant annet grønt og bær. Det gir gode
forutsetninger for å bidra positivt til å nå FNs bærekraftsmål 2 - utrydde sult, oppnå matsikkerhet og
bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

1 Annen mobil forbrenning, Avfall og avløp, Energiforsyning, Industri, olje og gass, Jordbruk, Luftfart, oppvarming, sjøfart,
veitrafikk (kilde: https://www.larvik.kommune.no/media/5587/431929_larvik-kommune_klima-ogenergiplan_beslutningsgrunnlag.pdf)
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Med dette følger også et betydelig lokalt ansvar for å sikre god og bærekraftig forvaltning og vern av
jord- og skogressurser.
FNs delmål 2.4 kan være en god rettesnor for lokal innsats med samfunnsmessig betydning utover
kommunens egne grenser.
«Delmål 2.4 Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre
robuste landbruksmetoder som gir økt produktivitet og produksjon, bidrar til å opprettholde
økosystemene, styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelser og
andre katastrofer, og som gradvis fører til bedre jordkvalitet».
I tillegg er reduksjon og behandling av matavfall et viktig bidrag som kan gjøres både av den enkelte
innbygger, kommune og næringsliv.

Demografiutvikling og det kommunale oppdraget
Det er en betydelig utfordring for kommunen og lokalsamfunnet at antall i innbyggere i arbeidsfør
alder reduseres samtidig som det blir færre barn/unge og flere eldre. Forventet befolkningsutvikling
betyr lavere skatteinngang, høyere pensjonsutgifter og flere med behov for offentlige tjenester.
Kommunale budsjetter settes dermed under sterkt press.
På landsbasis var det 4,7 personer i yrkesaktiv alder per eldre i år 20002. Tabellen under er hentet fra
nettsiden nykommune.no og viser antall personer i arbeidsfør alder (20 – 66 år) i forhold til antall
eldre over 66 år i Larvik.

Antall personer i arbeidsfør
alder (20 – 66 år) i forhold til
antall eldre over 66 år

År 2000

År 2016

År 2025

År 2040

4,7
(landsgjennomsnitt)

3,5

2,9

2,2

For å sikre sosial og økonomisk bærekraft i framtida er det nødvendig å finne nye
samarbeidsmodeller mellom det offentlige, frivillig sektor og den enkelte innbygger. Det må utvikles
innovative arbeidsmetoder og digitale verktøy for å effektivisere tjenestene. Flest mulig skal ha
mulighet til aktiv deltakelse i jobb og fritid, og klare seg i eget hjem så lenge som mulig. I
planleggingen vil det blant annet bety å legge strategier og tiltak for å redusere utenforskap og sosial
ulikhet.

Innovasjon og omstillingsevne
En kommunesektor under press må rigges for fleksibilitet og evne til å møte utfordringene.
Planleggingen må omfatte innovasjon og omstilling til et mer bærekraftig samfunn som gir økt
verdiskapning og nye arbeidsplasser. Ved å styrke innovasjonsklima styrkes også
gjennomføringsevnen.
Innovasjon i tjenester, samhandling og i lokaldemokratiske prosesser er sentrale elementer i dette
Digitalisering er et vesentlig virkemiddel i innsatsen. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å
fornye, forenkle og forbedre gjennom å tilby nye og bedre tjenester. Dette fordrer at både mottakere
og leverandører har nødvendig kunnskap og ferdigheter til å benytte teknologien. Samtidig bidrar
digitaliseringen til økt sårbarhet; både offentlige og private aktører blir stadig mer utsatt for digitale
trusler. Digitale plattformer utgjør også økt risiko for en samfunnsdebatt som preges av negative
2 Kommunal og moderniseringsdepartementet; nykommune.no
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ytringer og polarisering – og sosial ulikhet/ utenforskap øker der hvor kunnskapen er begrenset eller
lite tilgjengelig.

Demokrati under press
Et godt demokrati kjennetegnes blant annet av siviliserte
måter å løse meningsutveksling og uenigheter på. En
polarisert samfunnsdebatt handler ikke bare om at folk har
sterke og motstridende meninger, men at det kan medføre
større avstand og mindre kontakt mellom grupper i
samfunnet. Resultatet kan bli dårligere evne til å løse felles
utfordringer, og mindre oppslutning om etablerte
institusjoner – også lokaldemokratiet.

VI skal være stolte av hvem vi er og
har i Larvik.
Befolkningssammensetningen
representerer et mangfold i kultur,
kunnskap og ferdigheter. Hver og en
har sin unike historie, som i seg selv
utgjør et viktig bidrag i
samfunnsutviklingen. Vi må være
nysgjerrige, ærlige, rause og
engasjerte slik at alle opplever
tilhørighet og kjenner at de har sin
rolle i Larviksamfunnet – som senior,
junior, næringsdrivende, innvandrer,
nyinnflyttet eller rotfestet Larviking.
(Kommuneplanens samfunnsdel)

Et vitalt og levende demokrati avhenger av en åpen
debattkultur preget av tillit og gjensidig respekt. Det
fungerer som «lim» i lokalsamfunnet. Mister vi troen på
hverandre mister vi lokalsamfunnets «væredyktighet»3.
Polarisering i samfunnsdebatten må motvirkes gjennom
systematisk innsats for aktiv involvering,
innbyggermedvirkning og samskaping. Det må planlegges,
tilrettelegges og handles for å skape og forsterke livskraftige lokalsamfunn og nærmiljø.

Livskvalitet og tilhørighet
For første gang er befolkningens subjektive livskvalitet i Norge undersøkt (SSB, mars 2020)4. Et
gjennomgående funn i rapporten er at yngre oppgir mindre tilfredshet med livet enn eldre.
Arbeidsledige, uføre og personer med helseutfordringer er overrepresentert blant de som svarer at
de er mindre tilfreds med livet.
Larviksamfunnet påvirkes, og påvirker vår tids store samfunnsutfordringer. Demografiutviklingen,
klima- og miljøendringer og ikke minst den globale pandemien covid19 illustrerer lokal sårbarhet og
behov for samarbeid. Store globale endringer skjer raskt og får betydelige konsekvenser lokalt, både
for innbyggere, kommunale tjenester, næringsliv og frivillig sektor. Dette kommer tydelig til uttrykk
gjennom den pågående pandemien, blant annet i form av økonomiske og sosiale konsekvenser. Mye
tyder på at de som i utgangspunktet er dårligst rustet rammes hardest.
Dette setter store krav til lokal gjennomføringsdyktighet og til å skape lokalt handlingsrom gjennom
økonomi og ressursforvaltning. Tilgjengelige ressurser må brukes smartere; fag, folk, økonomi og
verktøy. Kommunen må ha en aktiv rolle i å bygge tillit, redusere sosial ulikhet og polarisering, og
planlegge for uforutsette kriser, under usikre betingelser og raske endringer. Dette forutsetter evne
og vilje til fleksibilitet og langsiktighet i planleggingen. Det må planlegges for livskraftige nærmiljø og
lokalsamfunn med motstandsdyktighet, for å styrke livskvalitet og mestring, med særlig fokus på
kommende generasjoner og sårbare grupper i befolkningen.

3 På engelsk benyttes oftebegrepet resilient / sosial motstandsdyktighet
7

Plan- og styringssystemet i Larvik kommune
God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Larvik kommune skal ivareta
sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. God plan- og virksomhetsstyring
skal ivareta både de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektørens
ansvar for å iverksette politiske vedtak.
Effektiv planlegging forutsetter tidlig kontakt og godt samspill fra kommunens side, både med
private, lokale interesser, frivilligheten, utbyggere og statlige og fylkeskommunale organer.
Medvirkning og dialog er viktig gjennom hele planprosessen.

Planmodellen i Larvik
Figuren nedenfor viser planmodellen i Larvik kommune. Alle planer vedtas politisk, med unntak av
virksomhetsplaner. Strategier og planer skal være lesbare, tilgjengelige og relevante for
beslutningstakere, innbyggere, fagmiljøer og andre interessenter.

Kommuneplan
Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og
retningsvalg for kommunens utvikling. Den er forankret i plan- og bygningsloven og skal omfatte en
handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer.
Strategidokumentet utgjør handlingsdelen, som revideres årlig.
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver langsiktige
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
Arealdelen er juridisk bindende og fastsetter hovedtrekkene i arealdisponeringen. Den definerer
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes i kommunen.
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Strategi
En strategi omhandler et overordnet tema eller fagområde, og har i hovedsak et tilsvarende
tidsperspektiv som kommuneplanen. Strategien skal angi retning for et overordnet mål, og vil som
oftest være sektor, eller fagovergripende og gi føringer for deler eller hele organisasjonen.
Folkehelse, utenforskap og bærekraft er eksempler på sektorovergripende temaer. Hvilke
tverrsektorielle temaer som er relevante for den enkelte strategi vurderes tidlig i arbeidet og omtales
i strategien. Hensikten er å ivareta viktige temaer for flere tjenesteområder i alle relevante strategier.

Kommunedelplan
En kommunedelplan er en overordnet plan for arealbruk i kommunen eller en avgrenset del av
kommunen. Planleggingen følger kravene i plan og bygningsloven, er juridisk bindende og gir føringer
for mer detaljert planarbeid.

Reguleringsplan
Reguleringsplaner gjelder for et avgrenset område, og består av et arealkart med tilhørende
bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan
kan utformes som områderegulering eller detaljregulering.

Temaplan
En temaplan er en konkretisering av strategier, avgrenset til fag-, område- eller tjenestespesifikke
tema, for eksempel trafikk, kyststi, barnehage eller plan for legetjenesten. Temaplaner følger ikke
kravene i plan og bygningsloven. Temaplaner skal angi konkrete veivalg eller utviklingsretninger

Handlingsprogram og virksomhetsplan
Alle norske kommuner er pålagt å utarbeide en økonomiplan og handlingsprogram som revideres
årlig og omfatter minst de fire neste budsjettårene. I Larvik kommune innarbeides økonomiplanen
sammen med årsbudsjett i handlingsprogrammet (Strategidokumentet).
Alle kommunens virksomheter skal hvert år utarbeide en virksomhetsplan for sin virksomhet, og
denne skal oppdateres løpende. Mål og oppdrag fra kommuneplanen, strategier, temaplaner og
handlingsprogram følges opp og implementeres i virksomhetene gjennom virksomhetsplan.
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Plangrunnlag og vurdering av planbehov
For første gang benytter norske kommuner, sammen med næringsliv, frivillighet, nasjonale og
regionale myndigheter, FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan, som mål for lokale planer. I
mai 2020 vedtok Larvik kommune å prioritere syv av som grunnlag for lokal innsats og framtidig
utvikling.

Larvik bygger framtida gjennom miljøbevissthet, livskraft og verdiskaping
Kommuneplanens samfunnsdel bygger på syv
prioriterte bærekraftsmål fordelt på de tre
dimensjonene klima og miljø, sosiale forhold og
økonomi. Disse danner grunnlag for 24 hovedmål;
«Slik vil vi ha det». Målene i samfunnsdelen gir
føringer for delmål med tilhørende indikatorsett
innenfor det enkelte tjenesteområde, og er
innarbeidet i strategidokumentet. Dette bidrar til
at kommunen som organisasjon kan svare opp
hovedmålet i kommuneplanens samfunnsdel.

Oversikt over strategier og planer i perioden 2021 - 2024
Tabellen gir en oversikt over dagens plangrunnlag med administrasjonens vurdering av hvilke planer
som bør oppdateres, revideres, slås sammen, og/eller utarbeide nye i planperioden, utfra dagens
ståsted.
STRATEGIER

STATUS

KOMMENTAR

Innovasjonsstrategi

NY

Utarbeides i 2021.
Nåværende digitaliseringsstrategi, HR
strategi og kommunikasjonsstrategi
inkluderes i ny innovasjonsstrategi.
egen arbeidsgiver strategi vurderes

Eiendomsstrategi

NY

Utarbeides 1. halvår 2021

Strategi for folkehelse og
frivillighet

NY

Utarbeides 1. halvår 2021

Finansstrategi

Oppdateres

2020/ 2021
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Innkjøpsstrategi

Vedtatt strategi
Ny strategi planlegges behandlet av
ligger til grunn for
kommunestyret høsten 2021.
anskaffelser i Larvik
kommune inntil ny
strategi er vedtatt

TEMAPLANER

STATUS

Helhetlig ROS for Larvik
kommune 2017-2021

Revideres hvert 4 år Revideres i 2021

KOMMENTAR

Overordnet beredskapsplan Oppdateres årlig
for Larvik kommune
Helseberedskapsplan for
Larvik kommune.

Revideres hvert 2 år Revideres 2021/2022
og godkjennes av
kommunestyret

Temaplan Helse og omsorg
(KST042/19)

Oppdateres

Kvalitet i barnehagen

I løpet av planperioden

Ny kvalitetsplan implementeres i
2021

Plan mot vold i nære
relasjoner i barnefamilier i
Larvik kommune

Oppdateres

KST 176/20. Et oppdatert
planverktøy som omfatter
problemstillingene rundt vold i nære
relasjoner bør foreligge i løpet av
planperioden.

Handlingsplan mot
radikalisering og voldelig
ekstremisme

Revideres

KST 176/20 Handlingsplanen bør
revideres hyppig

Kommunalteknisk plan
2022-25

Revideres

2021
Trafikksikkerhetsplanen vurderes
inkludert her

Vedlikeholdsplan Formålsbygg 2021-2024
Boligplan 2015-2020
(KST038/15)

Årlig rullering
Vurderes som temaplan til
eiendomsstrategien
Revideres

Vurderes som temaplan til
eiendomsstrategien

Forvaltning og utvikling av
eiendommer og kommunalt
eide bygg

Vurderes som temaplan til
eiendomsstrategien

Klima- og energiplan med
handlingsprogram (20212024)

Forventet vedtak desember 2020

Temaplan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv

Revideres

2021
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Temaplan for kulturminner
og stedskaping

NY

Næringsplanen (KST193/19)

Utarbeides i 2021

Årlig rullering av
handlingsprogrammet

Kommunedelplan for
sykkeltrafikk (KST125/11)

Revideres

Sees i sammenheng med bærekraftig
transport i et bypakkesamarbeid

Kulturplanen (KST 159/18)

Oppdateres

Nytt handlingsprogram i 2022

AREAL- OG
KOMMUNEDELPLANER

STATUS

KOMMENTAR

Kommuneplanens arealdel Revideres
med tilhørende dokumenter

Forventet sluttbehandling høst 2021.

Kommunedelplan for Larvik
by med tilhørende
dokumenter

Revideres

Forventet sluttbehandling høst 2021
parallelt med Kommuneplanens
arealdel.

Kommunedelplan for
Stavern by med tilhørende
dokumenter

Revideres

Forventet sluttbehandling høst 2021
parallelt med Kommuneplanens
arealdel.

Kommunedelplan for
Bergeløkka - forenklet
prosess

NY

Oppstart i 2021. Forventet vedtak i
2022/2023.

Kommunedelplan for
Furuholt (inkl. Alfred
Andersen) - forenklet
prosess

NY

Oppstart i 2022. Forventet vedtak
2023/2024.

REGULERINGSPLANER

STATUS

KOMMENTAR

Områderegulering for Faret- Pågående
Nordby
planarbeid

Forventet sluttbehandling første
halvår 2021.

Områderegulering for
Kaupang

Forventet sluttbehandling første
halvår 2021.

Pågående
planarbeid
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Områderegulering for
Tenvik

Pågående
planarbeid

Forventet sluttbehandling 2022

Områderegulering for
Martineåsen

Pågående
planarbeid

Forventet sluttbehandling 2021

Detaljregulering av hele
NY
og/eller deler av Gamlebyen
(Herregården/Tollerodden)

Oppstart 2021. Forventet
sluttbehandling 2022

Planoppgaver i samarbeid med andre aktører
Kommunedelplan for InterCity - dobbeltspor - ble vedtatt med innsigelse (KST 154/19) høsten 2019,
og ble endelig besluttet i Kommunal og moderniseringsdepartementet 1.10.2020. Endelig framdrift
for gjennomføring forventes å foreligge i Nasjonal Transportplan 2022-2033 som legges fram for
Stortinget sommeren 2021. Larvik kommune er planmyndighet for strekningen gjennom Larvik
kommune. Bane NOR er tiltakshaver.
Det er i Nasjonal Transportplan 2018-2029 bevilget midler til tiltak på Øyakrysset i 2023. Statens
vegvesen er tiltakshaver. Arbeidet vil inngå som en del av samarbeidet mellom stat, fylkeskommune
og kommune i «Bypakke Larvik» (KST 154/20).
Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet ny planstrategi «Regional planstrategi 20202024 - Å utvikle Vestfold og Telemark - Verdiskaping gjennom grønn omstilling», med oversikt over
de samlede regionale planene som videreføres, og som utarbeides/revideres, og nye regionale
planer/ strategier som skal utarbeides og revideres (Fylkestingssak 166/20).
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