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Planprogram for kommunedelplan for Halmstad 
 
 
Formannskapet- 055/22: 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legges planprogram for 
kommunedelplan for Halmstad ut på høring og til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det 
oppstart av arbeidet med kommunedelplanen. 
Plan, bygg og teknisk- 099/22: 
Innstilling til formannskapet. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legges planprogram for 
kommunedelplan for Halmstad ut på høring og til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det 
oppstart av arbeidet med kommunedelplanen. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legges planprogram for 
kommunedelplan for Halmstad ut på høring og til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det 
oppstart av arbeidet med kommunedelplanen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Halmstad er et viktig områdesenter  og et prioritert utviklingsområde i Moss kommune. 
Rullering av kommunedelplan for Halmstad ble bestemt gjennom vedtak planstrategi for 
valgperioden 2020 - 2024, vedtatt 23. mars 2021. I verbalvedtak i økonomiplan 2022-2025 
ble det bestemt at arbeidet med kommunedelplan for Halmstad skulle igangsettes så snart 
som mulig i 2022.  
For alle kommuneplaner skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 
med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, 
spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 
vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart.  
 
 
Redegjørelse for saken: 
Kommunedelplanen skal være overordnet arealplan, som gir tydelige føringer for de 
overordnende strukturene og for videre detaljplanplanarbeid. Planområdet omfatter den 
naturlige avgrensningen av tettstedet mellom E6 og jernbanelinjen, men med utvidelser som 
omfatter Lille Rygge. Med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel og foreslått arealdel er 
den sentrale målsettingen å legge til rette for en helhetlig og bærekraftig utvikling av 
Halmstad, at Halmstad skal være et attraktivt boligområde og et naturlig senter for 



nærmiljøet. Det innebærer blant annet å legge til rette for en mindre bilbasert utvikling, med 
styrking og lokalisering av funksjoner i sentrum, etablering av møteplasser, og bedre 
tilrettelegging for gående og syklende.  
I planområdet bor det ca. 3244 personer og i skolekretsen bor det ca. 4672 personer, hvorav 
700 barn opp til ungdomsskolealder. Det forventes en befolkningsvekst på ca. 1,5 % innenfor 
planområdet. Veksten forventes å skje gjennom netto tilflytting, og veksten vil bli størst i den 
eldre delen av befolkningen.  
I Halmstad er det få offentlige og publikumsrettede funksjoner. Det er noe spredt næring og 
handel langs Ryggeveien og ved stasjonen.  
Planen skal avklare arealbruk innenfor planområdet. Det inkluderer blant annet tema som blå 
og grønne strukturer, bruk og vern av historiske bygninger og bymiljø, viktige siktlinjer, 
utnyttingsgrad, byggehøyder, mobilitet, sosial og teknisk infrastruktur og relasjonene mellom 
disse.  
Rulleringen av kommunedelplan for Halmstad gir anledning til å revurdere og oppheve eldre 
og ikke-relevante reguleringsplaner som skaper utfordringer i saksbehandlingen. 
Bestemmelsene og intensjonene i de aktuelle reguleringsplanene skal gjennomgås for å 
sikre at eventuelle viktige elementer og føringer blir tatt med videre. 
Arbeidet med planen er organisert i en prosjektgruppe i plan, miljø og teknikk og ledes av 
enhet for samfunnsutvikling. Styringsgruppe for arbeidet ledes av direktør for plan, miljø og 
teknikk, Torunn Årset. Formannskapet er planutvalg for planarbeidet. 
 
Intern og ekstern medvirkning: 
Det er viktig at kommunedelplanen er hele områdesenteres plan. For å oppnå dette er det 
viktig med en åpen planprosess, og det må legges til rette for omfattende og god 
medvirkning underveis Det vil bli arrangert folkemøter, verksteder og medvirkningsmøter på 
ulike arenaer og i forskjellige former for å involvere innbyggere, politikere, grunneiere, 
næringsaktører, utbyggere med flere. Det legges opp til flere typer medvirkning utover 
minstekravet i plan- og bygningsloven, både formelle og mer uformelle varianter. De 
kommunale rådene skal informeres og høres underveis. 
Ved høring og offentlig ettersyn av planprogrammet blir det anledning til å sende inn formelle 
innspill i tråd med kravene fastsatt i plan- og bygningsloven. På dette tidspunktet er det først 
og fremst forutsetninger og rammene for den videre planprosessen som skal vurderes.  
 
Vurderinger: 
 
Det foreligger en gammel kommunedelplan fra 2006 for området, men denne er utdatert og  
gir ikke gode rammer for ønsket utvikling av Halmstad. Det er gjennomført en steds- og 
mulighetsanalyse (SMA) for Halmstad (2015), for å kartlegge områdets muligheter og 
kvaliteter. På tross av at analysen begynner å bli noen år gammel, anses den fortsatt 
relevant og forutsettes benyttet som et viktig grunnlag for videre utredninger og planarbeid. 
Det må imidlertid foretas nye vurderinger og drøftinger av enkelte av hovedgrepene som 
foreslås, spesielt med tanke på de mer spredte boligområdene som i etterkant er tatt ut 
gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel i  2021.  
 Målet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for en helhetlig og bærekraftig 
utvikling av Halmstad som følger opp målene i kommuneplanens samfunnsdel. I 
arealstrategiene og kommuneplanens arealdel gjelder følgende føringer: 
  



 
 
Halmstad er et viktig kollektivknutepunkt, med god tilgang til tog og buss, men ligger også i 
umiddelbar nærhet til E6. Halmstad skal videreutvikles som områdesenter og 
kollektivknutepunkt. Halmstad skal være et attraktivt boligområde og et naturlig senter for 
nærmiljøet. Sentrum i Halmstad skal konsentreres mellom togstasjonen og Ryggeveien for å 
skape maksimal aktivitet og bygge videre på dagens struktur. Detaljhandel, service og 
publikumsrettet virksomhet skal plasseres sentralt i Halmstad og tillates kun etablert i definert 
sentrumsområde. Offentlige og publikumsrettede funksjoner skal plasseres i 1. etasjer mot 
sentrale gater og byrom. 
Det skal legges til rette for ulike typer boliger med god tilknytning til sentrum. Den tetteste 
bebyggelsen plasseres tettest på stasjonen og de sentrale gatene. Her skal 1. etasje 
forholde seg til gaten. Møteplasser i nærmiljøet skal ha god tilknytning til sentrum. Dette 
inkluderer skoler, barnehager, idrettsbaner og lekeplasser i tillegg til dagligvarehandler. Alle 
målpunkter plasseres slik at det er enkelt og attraktivt å bevege seg mellom disse for gående 
og syklende. Eksisterende industri og mindre virksomheter tett på stasjonen er i 
kommuneplanen nå vist som sentrumsformål. 
I planprogrammet anbefales det at følgende strategier følges opp og videreutvikles i 
planarbeidet: 
 Plan- og analyseområdet bør være stort nok for å fange opp viktige elementer og 
sammenhenger i områdesenteret. Planavgrensningen kan justeres underveis i 
planprosessen.  
Flere av FNs bærekraftsmål er relevant i det videre planarbeidet. Transformasjon av allerede 
bebygde arealer bygger opp under miljømålene om å redusere klimagasser og stanse tap av 
naturmangfold. I utviklingen av et områdesenter med et variert lokaltilbud og attraktive og 
gode bomiljøer er de ulike folkehelseaspektene vesentlige. 
  
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Planarbeidet vil i hovedsak utføres med kommunens egne ressurser. Behov for å innhente 
konsulentbistand dekkes innenfor gitte økonomiske rammer. Vedtak og videre oppfølging av 
planen vil kunne medføre behov for  investering i utvikling av infrastruktur, grønnstruktur og 
gang- og sykkeveisystem på Halmstad. 



 
Oppsummering/konklusjon: 
Det anbefales at forslag til planprogram for kommunedelplan for Halmstad legges ut på 
høring og offentlig ettersyn. Etter høringen bearbeides planprogrammet med sluttbehandling 
og fastsetting i Kommunestyret. Samtidig med høring av planprogrammet varsles det 
oppstart av planarbeidet for kommunedelplanen. 
  
Torunn Årset, direktør for plan, miljø og teknikk 
Moss 15.08.2022 
 
 
Formannskapet 06.09.2022: 
 
Behandling: 
Forslag fremmet av Sissel Rundblad, Høyre 
I videre planarbeid ønskes det at det legges til rette for mer småhusbebyggelse, uten å 
bygge ned ytterligere dyrket mark. 
 
Votering: 
Høyres forslag fikk 5 stemmer (Høyre, Ny Kurs og FrP) og falt. 
Innstillingen fra plan, bygg og teknisk ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapet- 055/22: 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legges planprogram for 
kommunedelplan for Halmstad ut på høring og til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det 
oppstart av arbeidet med kommunedelplanen. 
Plan, bygg og teknisk 29.08.2022: 
 
Behandling: 
 
10 av 11 medlemmer var tilstede under voteringen 
 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Plan, bygg og teknisk- 099/22: 
Innstilling til formannskapet. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legges planprogram for 
kommunedelplan for Halmstad ut på høring og til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det 
oppstart av arbeidet med kommunedelplanen. 
 
 


