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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Morten Lauvbu 
Saksmappe: 2017/8525 - 36554/2017 
Arkiv: 140 
 

 

Kommuneplan for Øvre Eiker 2018 - 2029 - Høring av planprogram. 
Saksordfører: Jørgen Firing 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
6/17 Kommuneplanutvalget 22.11.2017 
55/17 Rådet for funksjonshemmede 16.11.2017 
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Kommunestyret vedtok i møtet 31.10.2017 (PS 144/17) å starte rulleringen av kommuneplanen med 
en rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Kommunestyret vedtok i møtet 26.10.2016 Kommunal planstrategi 2016 – 2019 (136/16). 
 
Kommunestyret er kjent med at det i 2016 ble gjennomført omfattende analyser, og det er igangsatt 
viktig strategi- og planarbeid på flere områder som oppfølging av disse analysene. 
 
Rådmannen mener på dette grunnlaget at planstrategien gir et godt grunnlag for å gjennomføre en 
god rullering og nødvendig rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Forlag til planprogram skal sendes på høring. I forslaget til planprogram har rådmannen på noen få 
områder presisert grunnlaget for rulleringen slik det er vurdert i planstrategien.  
 
Det er gjennomført et omfattende arbeid med medvirkningsstrategien. Dette arbeidet vil være 
grunnlaget for innretningen på medvirkningsarbeidet ved rulleringen av kommuneplanen. 
 
Vedlegg 
1 Forslag til planprogram 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunal planstrategi 2016 – 2019 
Kommuneplan 2015 – 2027 Øvre Eiker kommune 
Rådmannens anbefaling 
Kommuneplanutvalget viser til plan- og bygningsloven §11-12 og vedtar at planprogram for 
rullering av kommuneplan for Øvre Eiker 2018 – 2029 – kommuneplanens samfunnsdel - sendes på 
høring og at oppstart av planarbeidet varsles. 
 
Begrunnelse 
Planstrategien, med enkelte presiseringer, er lagt til grunn for forslaget til planprogram. Dette gir et 
godt grunnlag for arbeidet med rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel. Behovet for å rullere 
kommuneplanens arealdel vurderes i lys av rulleringen av samfunnsdelen. 
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Behandling i  Kommuneplanutvalget -  22.11.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig 
tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 
 
Vedtak i  Kommuneplanutvalget -  22.11.2017 
Kommuneplanutvalget viser til plan- og bygningsloven §11-12 og vedtar at planprogram for 
rullering av kommuneplan for Øvre Eiker 2018 – 2029 – kommuneplanens samfunnsdel - sendes på 
høring og at oppstart av planarbeidet varsles. 
 
Begrunnelse 
Planstrategien, med enkelte presiseringer, er lagt til grunn for forslaget til planprogram. Dette gir et 
godt grunnlag for arbeidet med rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel. Behovet for å rullere 
kommuneplanens arealdel vurderes i lys av rulleringen av samfunnsdelen. 
 
 
 
 
Behandling i  Rådet for funksjonshemmede -  16.11.2017 
RFF slutter seg til rådmannens anbefaling m/begrunnelse slik: 
 
Rådmannens anbefaling 

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vedtas. 
 Rådmannen bes sette i gang arbeidet med kommunedelplan for bygninger med høy 

verneverdi ved å varsle oppstart av dette.  
 
 
Begrunnelse 
Kommunedelplanen vil bidra til å redusere tapet av verneverdige kulturminner ved vern gjennom bruk. 
 
Avstemming:  Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak i  Rådet for funksjonshemmede -  16.11.2017 
RFF slutter seg til rådmannens anbefaling m/begrunnelse slik: 
 

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vedtas. 
 Rådmannen bes sette i gang arbeidet med kommunedelplan for bygninger med høy 

verneverdi ved å varsle oppstart av dette.  
 
 
Begrunnelse 
Kommunedelplanen vil bidra til å redusere tapet av verneverdige kulturminner ved vern gjennom bruk. 
 
 


