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1. Sammen skaper vi et
livskraftig Øvre Eiker 

Øvre Eiker kommune er en visjons- og verdistyrt kommune.
Visjonen ”Sammen skaper vi et livskraftig lokalsamfunn”inviterer til samarbeid og dialog om 
utvikling av Øvre Eiker-samfunnet. 

Kommunens verdimanifest, utarbeidet av lag og foreninger og vedtatt av kommunestyret, fremhever
felleskap, medmenneskelighet, respekt og toleranse. Kommuneplanen 2006-2018 la vekt på verdiene 
tilhørighet, samspill, respekt og mot. Disse verdiene videreføres i denne planen, og visjonen ”Sammen
skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” har fortsatt en sentral plass og stor oppslutning i kommunens arbeid. 

De frivillige organisasjonene har en meget viktig funksjon som demokrati- og lokalsamfunnsutviklere. 
Deltakelse i frivillige organisasjoner og frivillig arbeid bidrar til å skape sosial kapital der utvikling av 
felles normer, tillit og sosiale nettverk er nøkkelbegreper. Den sosiale kapitalen er en ressurs både i 
det forebyggende arbeidet og i lokalt utviklingsarbeid.

Kommuneplanprosessen er den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om utvikingen av 
kommunen. Kommunestyret startet arbeid med rullering av planen våren 2009, først med å se på hvilke
deler av planen som skulle ha størst fokus. Før jul 2009, vedtok kommunestyret en planstrategi for videre 
arbeid med kommuneplanen. Offentligheten ble varslet om planarbeidet i januar 2010, samtidig som
planprogram for rulleringen ble lagt ut på høring. I høringsperioden, deltok medlemmer i kommuneplan-
utvalget i grendemøter. Kommunestyret stadfestet planprogrammet i møte 14. april 2010. Kommune-
styrerepresentantene har i fagkomiteer og kommuneplanutvalg drøftet de ulike temaene som tas opp 
i kommuneplanen. 

Øvre Eiker kommune legger stor vekt på å utvikle lokalsamfunn og tjenester i samarbeid med nabo-
kommuner og regioner. Gjennom ATM Prosjekt Buskerudbyen settes det sterkt fokus på et langsiktig 
og bærekraftig samarbeid om areal, transport og miljø. Denne rulleringen av kommuneplanen markerer 
at Øvre Eiker kommune stiller store forventninger til dette samarbeidet, og at det allerede nå gjøres 
noen planmessige tilpassinger som gjenspeiler forpliktelsene i samarbeidsavtalen.

Ann Sire Fjerdingstad Øyvind Hvidsten
Ordfører Rådmann



6

Kommuneplanen er kommunens overordnede 

styringsdokument. Den gir rammer for virksom-

hetenes planer og tiltak, og for bruk og vern 

av arealene i kommunen. Planperioden er 12 år,

men perspektivet og konsekvensene er lengre. 

I hver ny valgperiode, vurderer kommunestyret 

kommuneplanen, legger en ny planstrategi og ser

på i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres. 

Ved utarbeidelse av denne planen, er det gjort 

en enkel revidering med stort fokus på satsings-

områdene. Visjonen ”Sammen skaper vi et 

livskraftig Øvre Eiker” og verdiene tilhørighet, 

samspill, respekt og mot, videreføres. Arealdelen

har ikke store endringer. De overordende, 

langsiktige føringene med vekst i hele kommunen,

samordnet areal- og transportsystem, sikring av

grøntstruktur, fortetting og boligbygging i dagens

byggeområder, ivaretakelse av natur og landskap

og sikring av dyrket jord, ligger fast. 

Stedsutvikling er fortsatt et hovedsatsingsområde

med stor vekt på utvikling i Hokksund og tettste-

dene. Klima og energi er blitt mye tydeligere ved

denne revideringen. Politikken innenfor LNF-områ-

dene er ikke tatt opp til vurdering. Det har vært

full teknisk gjennomgang av kart og bestemmelser

med utgangspunkt i ny Plan- og bygningslov som

trådte i kraft 1. juli 2009. Det er videre utarbei-

det temakart for gang- og sykkelveier, grøntstruk-

tur, flom og kvikkleireskred.

2. Om kommuneplanen 
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Det er pekt på sju satsingsområder i planen:

Regional drivkraft 

By- og stedsutvikling

Barn og unge 

Levevilkår og livskraft 

Miljø, klima og energi

Næringsliv, sysselsetting og 

kompetanseutvikling

Omdømme og attraktivitet

Arealdelen (plankartene og planbestemmelsene) 
er bindende for arealbruk og gir direkte rettsvirk-
ninger. Det innebærer rettigheter og plikter for
grunneiere og utbyggere. Videre gir kommune-
plankartet hjemmelsgrunnlag for kommunens 
behandling av enkeltsaker vedrørende vern og 
utbygging. Arealdelen er virkemiddelet for å styre
den langsiktige, fysiske utvikling av kommunen. 
I denne delen gjenspeiles noen av målene og 
strategiene fra satsingsområdene. 

Parallelt med revisjonen av kommuneplanen,
startet samarbeidsprosjektet Buskerudbyen opp.
Der skal det i løpet av 2011 utarbeides en felles
areal- og transportplan for kommunene Lier, 
Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.
Ved behandlingen av ny planstrategi etter kommu-
nevalget i 2011, vil kommunestyret ta stilling til
om det vil være behov for å revidere vår kommune-
plan. 

Nasjonale og regionale føringer skal i følge plan-
og bygningsloven, legges til grunn ved kommunal
planlegging. Som vedlegg, følger en oversikt over
nasjonale og regionale føringer og kommunale
vedtak som har vært førende for arbeidet med 
revisjon av kommuneplanen. Det vises også til
vedlegget ”Dimensjonerende rammer” som 
oppsummerer status og utviklingsmuligheter 
på befolkning, næring, levekår og miljø/klima.
Små utdrag fra dette er tatt inn i innledningen
under hvert satsingsområde der det sies litt 
om status og utfordringer. 
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Satsingsområdene peker på det som skal gis 
særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende
planperiode. Satsingsområdene bygger på status
og utviklingstrekk som er omtalt i vedlegg 
”Føringer og dimensjonerende rammer”, og på 
en kort beskrivelse av noen temaer under hvert 
satsingsområde. 
Satsingsområdene inneholder noen mål (VI VIL)
og for hvert av disse noen strategier (SLIK GJØR
VI). Strategiene er ikke konkrete når det gjelder
hvilke tiltak som skal settes i verk, men sammen
med målene, skal de danne grunnlag for kommu-
nens mer detaljerte handlingsprogrammer og 
budsjetter de nærmeste årene. 

3. Satsingsområdene 
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3.1. REGIONAL DRIVKRAFT 
Øvre Eiker kommune har en sentral beliggenhet og
har tradisjon for et omfattende regionalt og inter-
kommunalt samarbeid. Det ligger trygt forankret i
kommuneplanen og kommunens strategi å drive
samfunnsutvikling og fornyelse av tjenestene i
samarbeid med nabokommuner og i regionale fora. 

Det regionale samarbeidet er i stor grad innrettet
mot muligheter og utfordringer som ligger i Oslo-
området. Samarbeidet i Vestregionen og Samar-
beidsrådet for Osloregionen er sentrale for å
utnytte vekstkraften i aksen Kongsberg – Drammen
– Oslo. Øvre Eiker kommune har også stor opp-
merksomhet på aksen Gardermoen – Tønsberg. 
Rv 35 (Ring 4) er en transportkorridor med økende
betydning. Planleggingen av ny trasé for Rv 35 fra
Hokksund til Åmot vil kreve stor oppmerksomhet. 

Fylkeskommunen har fått utvidede oppgaver i 
regional utvikling. Samarbeidet med Buskerud 
fylkeskommune vil derfor få økt betydning, og det
er nødvendig å vurdere øvrig regionalt samarbeid 
i lys av dette.
Samarbeidsavtalen for Buskerudbyen legger store
ambisjoner for utvikling av bybåndet fra Lier til
Kongsberg. Målene i samarbeidsavtalen vil være 
en hovedsatsing for Øvre Eiker kommune den neste
perioden. Gjennom samarbeidet i prosjektet, vil
det bli et fornyet fokus på knutepunktene langs
jernbanen. Kommuneplanen signaliserer at en
større del av veksten skal styres mot knute-
punktene. 
For Hokksund by, vil det videre planarbeidet ha 
stort fokus på å bygge de regionale funksjonene
gjennom utvikling av togstasjonen, boliger, 
handel, offentlige og private tjenester og sørvis. 

Øvre Eiker kommune har bare et begrenset enga-
sjement i internasjonalt samarbeid. Det nordiske
vennskapskommunesamarbeidet er til debatt. Det
vil trolig kunne være mye å hente i å åpne flere
samarbeidslinjer med aktuelle miljøer utenfor
Norge. De ulike kommunale tjenestene bør ha
større oppmerksomhet om de mulighetene som 
kan ligge i et slikt samarbeid. 

VI VIL
Øvre Eiker vil bidra aktivt i den regionale 
utviklingen og utnytte den regionale vekst-
kraften til å styrke knutepunktene og 
stedsutviklingen i kommunen

SLIK GJØR VI 
• Viderefører og målretter det sterke regionale 

engasjementet i samfunnsutvikling og 
tjenestesamarbeid.

• Legger stort engasjement i det regionale 
samarbeidet, spesielt gjennom Vestregionen 
og Samarbeidsalliansen for Osloregionen.

• Arbeider for en regionstruktur som reflekterer 
det faktiske bo- og arbeidsmønsteret, og som 
kan gi rammer for et framtidig samarbeid for å 
løse de store samfunnsmessige utfordringene i 
hovedstadsområdet.

• Satser på å gi Kulturhovedstaden Vestfossen en 
regional og nasjonal betydning.

• Posisjonerer Hokksund by som et regionalt 
knutepunkt og by mellom Drammen, Kongsberg 
og Hønefoss. 

• Gir regionen et næringspolitisk verktøy gjennom
utvikling av Løken næringsområde på Fiskum. 

VI VIL
Utvikle bærekraftige kommunale tjenester
gjennom samarbeid med nabokommuner og
andre miljøer som deler Øvre Eiker kommunes 
visjon og verdigrunnlag

SLIK GJØR VI
• Har stor oppmerksomhet på muligheter for å 

løse velferdsoppgaver og kommunal tjenestepro-
duksjon i samarbeid med andre kommuner. 
Samarbeidet som er under utvikling innen vann 
og avløp, er et eksempel på dette.

• Har oppmerksomhet mot demokratisk styring 
av de interkommunale selskapene.

• Fremmer en regional tilnærming til oppgaver 
som gjennom de store nasjonale reformene 
innen helse, synes å bli lagt til førstelinje-
tjenesten. 

• Søker aktivt etter samarbeidspartnere som gir 
slagkraftige allianser for å løse høyt prioriterte 
samfunnsoppgaver.
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VI VIL
Buskerudby-samarbeidet er en viktig arena for 
å knytte Øvre Eiker til en framtidsrettet 
infrastruktur

SLIK GJØR VI
• Buskerudby-samarbeidet blir hovedsatsingen 

for fysisk planlegging, med vekt på styrking av 
knutepunkter, økt kollektivtrafikk og en 
bærekraftig utbyggingsstrategi.

• Denne infrastrukturen er en av nøklene til å 
realisere utviklingsvisjonene for kommunenes 
by og tettsteder.

• Støtter videreføring av avlastningsstrategien 
med sterke sentra som grunnlag for en balansert
samfunnsutvikling i hovedstadsområdet.

• Ny trase for RV 35 som en del av en stamvei- 
strategi, vil kunne gi Skotselv og den nordre 
delen av kommunen et bedre regionalt opphekt 
og øke betydningen av aksen Hokksund – 
Gardermoen.

VI VIL
Øvre Eiker henter impulser og bygger kompetanse
gjennom økt samhandling med miljøer utenfor
Norge

SLIK GJØR VI
• Osloregionens Europakontor brukes mer aktivt 

for å opprette kontakt med interessante 
og relevante miljøer i Norden og Europa for 
øvrig.

• Bygger videre på erfaringene i solidaritets-
prosjektet med Kenya.
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3.2 BY- OG STEDSUTVIKLING
I over 15 år har stedsutvikling vært et prioritert
område i Øvre Eiker. Innbyggerundersøkelsen 
som ble gjennomført høsten 2009, viser at inn-
byggerne er godt fornøyd med Øvre Eiker som 
bosted, og det gis mange tilbakemeldinger på at
kommunen har lyktes med by- og stedsutvikling.
Stedsutviklingsprosjektet i Skotselv er nå i ferd
med å avsluttes, og Darbu som tålmodig har ven-
tet på tur, er klar til å starte opp. Samtidig er det
satt i gang arbeid med byplan for Hokksund, 
satt fokus på områder for boligutvikling i 
Vestfossen sentrum og igangsatt regulering av
samleveg og aktivitetsområder i Ormåsen.

Sammen med innbyggerne
Innbyggerne er den største ressurs og drivkraft i
by- og stedsutviklingsarbeidet. Det er imponerende
å se det store og mangfoldige engasjement 
kommunens innbyggere har for ”Det gode liv” 
i sitt nærmiljø, på sine tettsteder og for hele 
kommunen. Kommunens rolle er å bistå innbyg-
gerne og legge til rette for løsninger sammen med
andre aktører og forvaltningsnivåer når det er
behov for det. 

I tillegg til god forankring hos innbyggerne, 
avhenger god stedsutvikling av at det bygges på 
stedenes historie og positive egenart. Det gjøres
bl.a. ved å sikre at viktige fysiske og ikke-fysiske
kulturminner blir bevart og får status som positive
miljøfaktorer. Dette gir en mangfoldig kommune,
samtidig som byen og tettstedenes særpreg styrker
innbyggernes identitet. Å vite hvem en er, har
sammenheng med å vite hvor en kommer fra. 
Å være fra et sted i Øvre Eiker skal representere 
et positivt korrektiv i en sammensatt verden. 

Øvre Eikers kjennemerke er det åpne, blide kultur-
landskapet som omgir tettstedene, de skogkledde
åsene og vassdragene. Dette hverdagslandskapet
gir bygda identitet, røtter og historie.

Å STEDSUTVIKLE ER Å IVERKSETTE 
DRØMMEN OM DET GODE LIV

Å stedsutvikle er:
• å alliere seg med de som stedet angår
• å legge vekt på samspillet med 

omgivelsene 
• å tilrettelegge for møteplasser og 

stimulere gode nettverk
• å se sammenhengen mellom stedet 

og naturen som omgir
• å kjenne stedets fortid og de 

menneskene som har rådd her
• å bygge på stedets egenart og utvikle 

faktorer som skaper identitet
• å legge vekt på arkitektur og 

estetiske kvaliteter som en del av 
velferdsstrategien

• å stimulere læring, utfoldelse, 
opplevelse og kulturimpulser som kan 
profilere stedet

• å bygge inkluderende fellesskap der 
generasjonene tar vare på hverandre og 
er der hver enkelt blir stimulert til å ta 
ansvar

• å stimulere lokalt næringsliv ut fra 
egenverdi, for å gi lokal handel og
service og som bidrag til at de som 
vokser opp, skal kunne forholde seg til 
begrepet arbeidsplass
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Vekst i tettstedenes sentrumsområder 
Øvre Eiker har hatt en gjennomsnittelig vekst i 
befolkningen på 1,2 % i perioden 2006 – 2009.
Det siste året har veksten vært enda noe høyere.
Mye ligger til rette for at denne veksten vil fort-
sette de nærmeste årene. Det er lagt et forsiktig
anslag på befolkningsveksten på en 1,3 % årlig
vekst til grunn for planen. Det er et mål at alle
tettstedene skal ha vekst og utvikling. Veksten bør
i stor grad skje i tettstedenes sentrumsområder
rundt kollektivknutepunktene. Vekst og utvikling
her bygger opp om en bærekraftig utvikling, da
dette gir grunnlag for reduksjon av klimautslipp.
På denne måten unngår man også at stedene 
vokser i hverandre, og at det åpne verdifulle kul-
turlandskapet i kommunen ivaretas.

Samtidig kan høy vekst i tettstedene gi økt press
på inneklemte landbruksområder, og det stiller 
krav om tilgang til og opparbeidelse av gang- og
sykkelveier og gode oppholdsarealer i form av plas-
ser, torg og parker for opphold, lek og rekreasjon. 

BOLIGPROGRAMTABELL

Vekst per år På 12 år 
Hokksund 55 660
Vestfossen 13 156
Darbu 6 72
Ormåsen 12 144
Skotselv 6 72
Spredt 8 96
Tilsammen 100 1200

En økende del av veksten er foreslått lagt til 
Hokksund, Vestfossen og Darbu. Det legges til
grunn at det er et økende antall boliger utover i
perioden på disse stedene. Det er videre ønskelig
med et økt antall boliger i Skotselv i første del av
perioden. Anslaget for spredt boligbygging er 
justert ned ut fra erfaringstall siste periode. 

Stedene skal kunne tilby attraktive boliger for alle
typer mennesker i ulike livsfaser, og det er et ideal
at de daglige servicebehov kan dekkes i byen og
tettstedene. Universell utforming er en overordnet
strategi. som vil muliggjøre aktivitet og deltakelse,
uavhengig av funksjonsnivå. 

Vi er opptatt av at våre lokalsamfunn skal være
trygge og gode. Befolkningsundersøkelsen høsten
2009 viste at innbyggerne i Øvre Eiker føler seg
trygge. I Norge i dag skjer de fleste ulykker i 
forbindelse med fall, trafikk og drukning. Noen 
dør også av forgiftning, i branner og ved kveling.
Andre trusler som kan påvirke samfunnet vårt, er
global forurensing, klimaendringer, epidemier, 
terror og politisk ustabilitet. Naturfarer, brann, 
industri, kommunikasjonssystemer og tekniske 
installasjoner kan alle innebære uønskede 
hendelser. I den nye planloven, har kommunene
plikt til å ivareta samfunnssikkerhet ved all plan-
legging. En risiko- og sårbarhetsanalyse følger
denne planen.

De kommunale tjenestene har en viktig funksjon i
stedsutviklingarbeidet.  Barnehagetilbud av høy
kvalitet til alle som ønsker det, er viktig i arbeidet
med å være både en attraktiv tilflyttingskommune
og en kommune en ønsker å bli boende i. Sammen
med skole og barnehage, er det musikk- og kultur-
skoletilbud og fritidsaktiviteter som foreldre er
opptatt av finnes, når de vurderer bostedskom-
mune.

Dersom Øvre Eiker kommune skal kunne drive et
aktivt stedsutviklingsarbeid, er det viktig å for-
valte de økonomiske ressursene på en effektiv og
målrettet måte. En effektiv tjenesteproduksjon og
fokus på økonomi er avgjørende for å opprettholde
dagens handlingsmuligheter. Sammenlignet med
landet for øvrig, har Øvre Eiker kommune lave inn-
tekter og overføringer. Dette skyldes blant annet
at dagens befolkningssammensetning gir et lavere
inntektsgrunnlag enn gjennomsnittet for landet.
Inntektssystemet for kommunene gir ikke like for-
utsetninger for å kunne levere de samme tjenes-
tene til innbyggerne. Øvre Eiker kommune vil
arbeide aktivt for å endre dette. 

Investeringsbehovet er høyt i starten av perioden.
Investeringer påvirker utgiftene i driftsregnskapet
med økt rente- og avdragsbelastning. For å sikre at
kommunens verdier ikke forringes, er det etablert
en praksis med å nedbetale gjeld i samme takt som
avskrivninger foretas. Momskompensasjon fra in-
vesteringsregnskapet har vært inntektsført i drifts-
regnskapet. Fra og med 2014, skal kompensasjonen
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i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet.
I perioden 2010 til 2013, økes tilbakeføringen med
20 % årlig. Effekten i driftsregnskapet blir redusert
momskompensasjon.

VI VIL
Den enkelte innbygger engasjerer seg og har 
påvikningsmulighet i sitt eget lokalmiljø

SLIK GJØR VI
• Vektlegger og løfter fram frivillig innsats.
• Tilrettelegger for medvirkning i utviklings- og 

beslutningsprosesser.
• Skaper gode arenaer med aktiv informasjon og 

dialog. 
• Inkluderer og tilrettelegger slik at alle kan delta. 
• Sikrer likestilling og motvirker diskriminering på

alle samfunnsarenaer.
• Er en god samarbeidspart som møter. 

innbyggernes engasjement med respekt, 
åpenhet og tillit.

• Stimulerer barn og unges evne til demokrati-
forståelse og medvirkning.

• Bidrar til å styrke by- og grendeutvalgenes rolle 
som koordinerende og initiativtakere i de 
enkelte delene av bygda.

VI VIL
Hokksund by og tettstedene har vekst og utvik-
ling forankret i historie og egenart

SLIK GJØR VI
• Hokksund og alle tettstedene har visjon for 

egen utvikling og vekst i folketallet
• Fordeler forventet boligbygging mellom 

Hokksund by og tettstedene og sikrer 
attraktivitet gjennom variert boligutvikling. 

• Reserverer arealer i sentrumsområdene for 
offentlige og private tjenester og møteplasser 
som legger til rette for sosial integrasjon.

• Etablerer boliger i byen og tettstedene for 
personer som har spesielle behov/eller har 
vanskeligheter med å skaffe seg bolig.

• Legger til rette for at alle kan få mulighet til 
å bli boende i samme nærområde ved endret 
boligbehov.

• Styrker stedsfølelse og identitet gjennom 
navnebruk og historikk, vern av bygninger, 
kulturlandskap og kulturminner.

• Tilrettelegger sikre gang- og sykkelveier
• Tilrettelegger nærmiljøer fri for støy og 

forurensning. 
• Gir byen og tettstedene en klar avgrensing fra 

det omliggende kulturlandskap. 
• Gjør byen og tettstedene mer tilgjengelige for 

alle, mest mulig uten spesiell tilrettelegging.

VI VIL
Hokksund og tettstedene tar vare på landskaps-
og tettstedselementer 

SLIK GJØR VI
• Tar vare på viktige landskaps- og tettsteds-

elementer som ramme for estetiske opplevelser 
av stedet og grunnlag for stedstilhørighet og 
identitet.

• Sikrer de høyproduktive jordbruksarealene rundt 
byen og tettstedene. 

• Tar vare på natur i tettstedene for menneskers 
helse, trivsel, friluftsliv og leik, med vekt på 
nærområder for barn og best mulig lokalmiljø for 
stedets innbyggere.

• Tar vare på biologisk mangfold og naturverdier i 
tettstedene med vekt på større arealer, korridorer
og vannveier. 

• Sikrer friluftsliv som kilde til god livskvalitet, 
økt trivsel, bedre folkehelse og bærekraftig 
utvikling. Et viktig tiltak for å oppnå dette, er 
å gi barn og unge muligheter til å utvikle 
ferdigheter i friluftsliv.

VI VIL
Innbyggernes trygghet og samfunnssikkerhet 
ivaretas i planleggingen

SLIK GJØR VI
• Utarbeider risikovurderinger som en del av 

planarbeidet. Kommunens saksbehandlings-
rutiner fanger opp alle relevante spørsmål om 
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.

• Klimatilpasning gis en sentral plass mht. 
beredskapsmessige forhold i arealplanleggingen.

• Ny bebyggelse nær Drammensselva tillates ikke 
oppført lavere enn beregnet høyde ved 200-års- 
flom.
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VI VIL
De kommunale tjenestene er, i nært samarbeid
med innbyggerne, viktige aktører i å skape det
gode liv i Øvre Eiker

SLIK GJØR VI
• Legger til rette for økt samarbeid og dialog med

frivillige i tjenesteproduksjon og fagutvikling.
• Mer effektiv utnyttelse av ressurser gjennom 

sambruk av kompetanse, lokaler og ustyr.
• Kommuneorganisasjonen oppleves som service-

innstilt og effektiv med satsing på døgnåpen 
forvaltning og effektiv tjenesteproduksjon.

• Arealer til offentlig og privat tjenesteyting i 
tettstedene samlokaliseres, så langt det er mulig, 
med godt kollektiv-, og gang- og sykkeltilbud. 

• Inngår i regionale samarbeid som kan bidra til 
effektive og gode tjenester til innbyggerne.

• Virksomheter i Øvre Eiker som retter seg mot 
allmennheten, skal være universelt utformet.

VI VIL
Øvre Eiker kommune skal forvalte de økonomiske
ressursene på en effektiv og målrettet måte. 
Ressursene skal benyttes i kommunens rolle som
samfunnsutvikler

SLIK GJØR VI
• Har høyt fokus på effektiv tjenesteproduksjon 

og økonomi for å opprettholde dagens handle
frihet.

• Arbeider aktivt for å endre inntektssystemet for 
kommunene, slik at lavinntektskommunene 
kommer bedre ut. 

• Nedbetaler gjeld i samme takt som avskriv-
ninger foretas.

• Budsjettreglementet vedtas årlig i kommune-
styret og fastlegger de overordnede økonomiske 
handlingsreglene.

Fig 1: Strategi for oppvekst i Øvre Eiker revidert våren 2010

«DET TRENGS EI HEL BYGD FOR Å OPPDRA ET BARN!»

Sammen med barn og unge skaper vi 
et livskraftig Øvre Eiker!

Barne- og ungdomstid er et henterom, 
ikke et venterom!

Hvordan la barn og unges 

syn påvirke planlegging 

av Øvre Eikers framtid?

Hvordan gi barn og unge 

opplevelsen av å bli sett og være 

verdsatt i og av bygda?

Vi har barn og unge med 
initiativ og indre driv!

Hvordan gi barn og unge 

opplevelsen av å bli sett og være 

verdsatt i og av bygda?

Hvordan legge til rette 

for opplevelse, deltakelse 

og læring?

Vi skal gi barn og unge røtter og vinger!

Hvordan gi barn og unge 

tilhørighet, mestring og 

muligheter?

Hvordan la barn og unges 

syn påvirke planlegging av 

Øvre Eikers framtid?

Hvordan stimulere barn og 

unges fantasi, kreativitet 

og nysgjerrighet?

Hvordan legge til rette for 

ei god barne- og ungdomstid?
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3.3 BARN OG UNGE
Øvre Eiker kommune skal legge særlig vekt på å
skape gode og trygge oppvekstvilkår for barn og
unge. ”Det trengs ei hel bygd for å oppdra et
barn” heter det i oppvekststrategien som peker
mot lokalsamfunnets rolle og dermed understøtter
visjonen og stedsutvikling som hovedstrategi i
samfunnsutviklingen. 

Forholdene i hjem og nærmiljø er viktig for trivsel,
trygghet og utvikling. Familien er den viktigste
rammen om et godt oppvekstmiljø for barn og
unge. Alle barn skal ha de samme rettigheter og
muligheter til utvikling, uavhengig av barnets og
foreldrenes forutsetninger. 

Kommunens beslutninger og prioriteringer av kom-
munale tilbud og tjenester har stor betydning for
mange. Arbeidet i utdanningssektoren fra barne-
hage til videregående skole er viktig forebyggende
arbeid fordi vi vet at det er direkte sammenheng
mellom utdanningsnivå og helse. Arbeidet med å
utjevne utdanningsforskjeller bør derfor ha høy
prioritert. 

Barnehagetilbud til alle som ønsker det, har de
siste årene hatt stort fokus. Kommunen oppfyller
innbyggernes lovfestede rett til barnehageplass.
Det er satt av tomt til mulig framtidig barnehage-
utbygging, og det ser ut som om situasjonen er
under kontroll med tanke på å kunne tilby barne-
hageplasser i henhold til behovet utover i perio-
den.

Som en konsekvens av den store oppmerksomheten
på kvantitet, har kvalitet og innhold hatt noe min-
dre fokus. Det er satt i gang et utviklingsarbeid for
økt kvalitet i barnehagen, samt parametre som skal
fortelle noe om kvaliteten på barnehagetilbudet.
Strategien vil bli utmeislet på en slik måte at den
henger sammen med strategi for økt læringsut-
bytte i skolen. Stortingsmelding nr 41, om kvalitet
i barnehagen, setter fokus på barnehagepersona-
lets kompetanse og rekruttering av pedagoger til
barnehagene. 

Kommunestyret har vedtatt en strategi for økt 
læringsutbytte i grunnskolen i Øvre Eiker, med am-
bisiøse mål for faglige og sosiale læringsresultater.
Målingen gjennom de siste årene viser at det er et
stykke fram til målene, og det må arbeides langsik-
tig og målrettet for at elevenes læringsutbytte skal
øke. 

Riktig kompetanse hos lærerne anses som en viktig
faktor for å få elevene til å yte etter evne.
Lærerens relasjon til elevene vurderes fortsatt som
avgjørende for elevenes prestasjoner, sammen med
fagdidaktisk kompetanse og klasseledelse. Det kan
se ut som det er et økende antall elever som gene-
rerer til dels store utfordringer for skolene i form
av utagerende atferd etc.

Enhetsskolen møter på utfordringer i å gi tilpasset
undervisning og skape ei god ramme rundt skole-
hverdagen for alle. For bedre å kunne ivareta alle
elever på en god måte, kan det se ut som om sko-
len som organisasjon, har behov for å tilegne seg
ny kompetanse i miljøterapautisk retning/styrking
av skolenes spesialpedagogiske kompetanse. Sta-
tistikken over antall enkeltvedtak for elever med
behov for spesialundervisning viser en økning de
siste to skoleårene. Dette er en ikke ønsket utvik-
ling, og det foreligger et klart mål om å tilpasse
undervisningen på en slik måte at de aller fleste
elevene får tilbudet sitt i klassen/gruppa. 

Fokusert på ”tidlig innsats”, sammen med økt
kompetanse på tilpasset opplæring, vil kunne 
redusere antallet enkeltvedtak. Det vil samtidig
være sånn at noen har behov for andre rammer 
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og tilpasninger utover ordinær klasseromsundervis-
ning. Enkelte elever i kommunen får nå deler av
sitt tilbud hos eksterne aktører som legger opp
opplæringen på en slik måte, at elevene i større
grad får tatt i bruk sine praktiske ferdigheter. 
Det vil høsten 2010 bli igangsatt et utviklingsar-
beid for å se på muligheter for å utvikle egne 
formålstjenelige alternative læringsarenaer.

Kapasiteten ved enkelte av skolene begynner å
nærme seg fullt utnyttet. Skolene i Skotselv og
Darbu ser ut til å ha god kapasitet i årene fram-
over. Hokksund barneskole har i dag deler av sin
drift i en brakkerigg tilknyttet skolen, og denne
må på sikt erstattes av en permanent bygning. 
Det kan se ut som om skolene i Ormåsen og på
Røren kan få plassutfordringer i løpet av perioden.
Det er tidligere skissert løsninger for å frigjøre
plass i skolenes lokaler ved å flytte SFO ut av selve
skolebygningen. Nye Hokksund ungdomskole er di-
mensjonert for om lag 100 flere elever enn det vil
være der i januar 2012. Kapasiteten på ungdoms-
trinnet vil samlet sett være tilfredsstillende. Det er
behov for å utarbeide en ny skolebrukssplan. 

Det er av stor betydning at barn og unge trives og
får utfolde seg på egne premisser. Oppveksten
skal være preget av et kulturelt overskudd hvor
barn og unge kan hente inspirasjon, glede,
oppleveleser, kunnskap og tilbud. Barn og unge er
fullverdige borgere i samfunnet, og de er en like
lite ensartet gruppe som voksne. Barn og unge re-
presenterer en stor variasjonsrikdom når det
gjelder tanker, meninger, erfaringer og kunnskap.
Det er viktig at de finner arenaer, anledninger og
aktiviteter som gir rom for deres interesser og ut-
trykk. Kultur har en egenverdi, men kan i stor grad
også brukes som virkemiddel.

Barn og unge tiltrekkes av ulike kulturuttrykk,
idrettsgrener og trender, og interesser skifter ofte
fortere enn det et offentlig apparat greier å om-
stille seg til. Like viktig som at offentlige kulturtil-
bud utformes ferdig, for så å invitere ungdommer
inn, er det å legge til rette for aktiviteter og til-
bud som ungdommene selv kan påvirke og utforme.

VI VIL
Bygge gode nærmiljøer og legge til rette for ei
god og trygg barne- og ungdomstid

SLIK GJØR VI
• Tilrettelegger skoler, barnehager og forsamlings-

steder i samarbeid med innbyggerne, slik at 
disse er med å dekke innbyggernes behov for 
møteplasser og treffsteder i nærmiljene.

• Øker fokuset på helse og livsstil.
• Støtter opp om aktiviteter som skaper kontakt 

mellom generasjonene på hjemstedet, og som 
fremmer toleranse.

• Gir støtte i samliv og i omsorgs- og 
oppdragerrollen.

• Møter barn og unge med ekte anerkjennelse
• Videreutvikler et godt samarbeid mellom hjem 

og barnehage/skole.
• Styrker tiltak overfor barn av foreldre med 

rusmiddelproblemer og psykisk syke foreldre.
• Øker innsatsen mot fattigdom.
• Videreutvikler tilbud for barn og ungdom med 

atferdsvansker.
• Bedrer kommunens forutsetninger for å løse et 

økende antall sammensatte og komplekse 
barnevernssaker.

• Tar godt vare på innflyttere og folk som bor 
midlertidig i kommunen.

VI VIL
Gi barn og unge optimale betingelser for læring,
leik og opplevelser

SLIK GJØR VI
• Etablerer en felles forståelse og øker kompe-

tansen om tilpasset opplæring.
• Setter inn målrettet innsats tidlig i opplærings-

løpet (inkluderer barnehage).
• Innarbeider relasjonskompetanse som en 

grunnholdning og et bevisst perspektiv for 
alle som arbeider med barn og unge.

• De voksne tar utgangspunkt i den enkeltes 
mestring og gir nye utfordringer.

• Videreutvikler arenaer for aktiviteter og kultur-
opplevelser som gir muligheter for vekst, 
mestring og læring.
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• Styrker barn og ungdoms deltakelse og 
innflytelse i samfunnet.

• Satser på kompetanseutvikling for ansatte på 
viktige område.

• Relaterer tilpasset opplæring til økt lærings-
utbytte og vurdering for læring

VI VIL
Medvirke til at barn og ungdom opplever en 
meningsfull hverdag i barnehage og skole - 
og i arbeid og fritid

SLIK GJØR VI
• Kartlegger barn og unges læringsutbytte og 

læringsmiljø og vurderer tilbudet iht. resultater 
og funn.

• Motiverer ungdom for utdanning og yrkesvalg
• Forebygger frafall i videregående skole ved å 

utvikle en kompetent rådgivningstjeneste i 
grunnskolen.

• Gir alternative tilbud og spesifikke utfordringer 
der det er nødvendig. 

• Bidrar til at helsetjenesten er tilgjenglig for all 
ungdom, uavhengig av sosial bakgrunn, blant 
annet for å redusere sosiale helseforskjeller.

• Bidrar til at ungdom opplever en helsetjeneste 
som motiverer til at de ser betydningen av å 
ivareta egen helse.

• Bidrar til økt livskvalitet og selvinnsikt hos 
ungdom som i dag mottar mesteparten av sin 
inntekt i form av trygde- og eller sosialytelser, 
gjennom meningsfylt og kompetansegivende 
arbeid.

• Bidrar til økt utdanningsnivå på lang sikt, ved 
at ungdommen blir motivert til å tilegne seg 
kunnskap.

• Videreutvikler barnehager og skoler samt 
musikk- og kulturskolen som attraktive arenaer 
for læring og oppleveleser innenfor musikk, 
kunst og kultur.

• Stimulerer og styrker ungdommers iboende kraft
og evne til å ha god kontroll over eget liv 
(utdanning, helse, bolig, fritid og aktivitet). 

VI VIL
Sørge for et allsidig og mangfoldig kulturtilbud
med lav terskel og bred deltakelse.

SLIK GJØR VI
• Utnytter barn og unges ressurser og 

kompetanse.
• Gir barn og unge muligheter til å utvikle seg 

selv og sine kreative evner. 
• Oppmuntrer til egenstyrte aktiviteter etter 

demokratiske spilleregler.

VI VIL
Sørge for at alle barn og unge, uavhengig av 
kulturbakgrunn, opplever at kommunen de bor 
i er en viktig del av verdenssamfunnet og 
samtidig tar vare på lokale tradisjoner.

SLIK GJØR VI
• Gir barn og unge muligheter til å prege 

utviklingen av morgendagens samfunn.
• Ivaretar og utvikler den kompetanse som barn 

og unge med minoritetsbakgrunn har.
• Bruker kunst, kultur og idrett som et 

virkemiddel for inkludering, toleranse, mestring 
og kunnskapsdeling.

VI VIL
Videreutvikle attraktive kulturarenaene i Øvre
Eiker, spesielt med tanke på opplevelse, 
deltagelse og læring for barn og unge.

SLIK GJØR VI
• Gir nye arenaer universell utforming med 

inkluderende løsninger.
• Gjør idrettsanlegg, konsert- og scenerom, 

bibliotek og andre fritidsarenaer tilgjengelige 
for barn og unge på lik linje med resten av 
kommunens innbyggere.
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3.4 LEVEKÅR OG LIVSKRAFT 
Det er den enkelte innbygger i Øvre Eiker som er
den viktigste ressurs for å skape gode nærmiljø,
gode levekår og livskraft gjennom å ta aktivt 
ansvar for sitt eget liv, sin egen helse, gi omsorg,
delta i lokalt felleskap og skape gode kulturtilbud 
og opplevelser, på tvers av sosiale skiller og 
aldersgrenser. Vi har et aktivt lag og forenings-
miljø i kommunen og mange ildsjeler gjør en stor
innsats. 

Levekårsindeksen som utarbeides hvert år har 
som formål å belyse forskjeller mellom kommuner 
i utbredelsen av sosiale problemer. Jo høyere
verdi, jo flere levekårsproblemer sammenlignet
med andre kommuner. Øvre Eiker har hatt nedgang
i indeksen fra 7 til 6 og har dermed en positiv 
utvikling når det gjelder sosiale utfordringer, 
men fortsatt ligger Øvre Eiker blant de kommuner 
i Buskerud som framstår med store utfordringer 
på sentrale levekårsvariable som mange med lav
utdanning og mange som får attføringspenger 
og overgangsstønad. 

Folkehelse
Vår livsstil, ubevisste holdninger og sosiale
sammenhenger har innvirkning på helsa vår. Det
er viktig å fokusere på de positive faktorene som
har innvirkning på helse og drive helsefremmende 
arbeid gjennom bevisstgjøring og kunnskap. 
Selv om deltagelse i idrett er økende, kan det 
ikke veie opp for nedgangen av fysisk aktivitet 
forbundet med dagliglivets gjøremål. 
Manglende aktivitet er en trussel for helsen og 
kan medføre vektøkning, dårlig motorikk og ulike
livsstilssykdommer. Involvering av befolkningen 
i kulturaktiviteter, både kunst, kultur og idrett er 
viktig. Gode opplevelser ved å være publikum og
aktiv deltakelse i kulturaktivitetene øker vår 
livskvalitet. Kultur har egen verdi, men bærer 
med seg også en sterkt forebyggende og helse-
fremmende verdi.  

Kultur
Kunst og kulturdimensjoner spiller en viktig rolle 
i stedsutvikling, nyskaping og næringsliv, folke-
helse, i skolen og på en lang rekke andre sam-
funnsområder. Dette stiller oss overfor nye
utfordringer. 

Lav inntekt 2008
Bare grunnskole, 2010

Arbeidsledig...-66 år, 2007

Arbeidsledig...-24 år, 2007

Sosialhjelp 2007

Sykemelding - lang, 2008

Lovbrudd, 2007

Total dødelighet menn 2008

Total dødelighet 
kvinner 2008Hjerte kar menn 2008

Hjerte kar kvinner 2008

Kreft menn 2008

Kreft kvinner 2008

Barnevern 2008

Lav fødselsvekt 2006

Avfall 2009

•Hele landet   •06 Buskerud   •0624 Øvre Eiker

timeinns.. hjemme 2008
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75%

50%
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0%

-25%

-50%

-75%

Folkehelsebarometer for Øvre Eiker 2008
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Kulturelt mangfold både med hensyn til kulturelt
innhold, kunstneriske og kulturelle uttrykk, og
målgruppers kulturelle og etniske identitet, er en
forutsetning for å skape det livskraftige samfunn.
Kulturelt mangfold krever allsidighet, åpenhet og
et bevisst forhold til kvalitet. Det må være et mål
for et lokalsamfunn at det utvikles et bredt og 
variert spekter av kulturaktiviteter, fra folkelig fel-
lesskap til profesjonell kunst og kultur. Det er en
utfordring å gi rom for villvekster, nyskaping skjer
ofte utenfor det etablerte og velfriserte. Mangfold
og åpenhet for variasjon er spesielt viktig for barn
og unge, slik at de kan finne sin plass og sine ut-
trykk blant de ulike mulighetene i kulturuniverset. 

Vårt daglige liv blir mer og mer preget av påvirk-
ninger utenfra. Det som skjer i andre samfunn og
sosiale grupper påvirker oss særlig gjennom kom-
munikasjon og kulturelle impulser, i media,
gjennom forbruk og i populærkulturen. Det er en
utfordring å balansere mellom å utvikle seg i dia-
log med kulturutviklingen i verdenssamfunnet, 
og å bli oppslukt av den. 

Øvre Eiker kommune har en rekke arenaer der 
kultur utøves og formidles, både profesjonell kunst
og kultur og det frivillige kulturlivet, som omfatter
den største del av befolkningen. Idretten aktivise-
rer et stort antall utøvere på sine arenaer; barn og
voksne, både i bredde og topp, som aktive delta-
gende og som publikum. Den nordiske kor- og
korpstradisjonen er unik i global sammenheng.
Øvre Eiker er intet unntak, med sitt rike og mang-
foldige musikkliv. En rekke andre arenaer fylles
også regelmessig med egenaktivitet, formidling og

publikum. Kulturarenaer er ikke bare arenaer som
er etablert med kulturaktivitet som hovedanlig-
gende, som bibliotek, musikk- og kulturskolen, 
teatermiljø kulturverksteder, ungdomsklubber med
mer. Både uterom, kafeer, skoler, kirker, fabrikker
og kjøpesentra m.v. er aktivt i bruk som kultursce-
ner. Det er viktig at arenaer for idrett, kunst og
kultur er attraktive og tilgjengelige. I årene som
kommer vil sannsynligvis kravet om kvalitet øke
m.h.t. anlegg og arenaer som befolkningen selv
bruker aktivt eller som de oppsøker som publikum.
Endringer i kulturarenaenes utforming og publi-
kums kvalitetskrav representerer utfordringer, både
med tanke på sikkerhet, tilgjengelighet, universell
utforming og ikke minst økonomi. 

Kirken, tros- og livssynssamfunn bidrar i stor grad
til formidling og bevisstgjøring av viktige verdier
for vårt samfunn. De skaper trygghet og stabile
oppvekstmiljø og gir innbyggerne møteplasser
både i hverdag og i viktige faser i livet, og er også
betydelige kulturbærere og tilfører fellesskapet det
som et medmenneskelig og demokratisk samfunn
trenger for å utvikle seg. I et flerkulturelt og 
flerreligiøst samfunn er det viktig å skape rom for
dialog og forståelse der det utvikles toleranse og
respekt. 
Kommunen har en viktig rolle som kulturutvikler 
i framtiden. Kommuneorganisasjonen må utvikle
sine roller i samspill med samfunnet. Et godt 
lokalsamfunn skapes av god kultur, i samspill
mellom alle gode krefter.

Omsorg
En av de største omsorgsutfordringene er den
sterke veksten av eldre fra 2020-25 og økt leveal-
der. Tallet på mennesker med ulike demenslidelser
vil sannsynligvis fordobles i løpet av 30 år, den
sterkeste veksten vil skje om 10-15 år. Det er der-
for nødvendig å investere langsiktig i kompetanse,
teknologi og bygningsmasse. 

Kommunen har de siste årene fått tilført nye opp-
gaver og brukergrupper som spesialisthelsetjenes-
ten tidligere hadde ansvar for. Nye brukergrupper
har bidratt til omfattende omstillingsprosesser 
i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
spesielt i tjenester utenfor institusjon. 
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Innenfor omsorgsfeltet har brukergruppen 18-67 år
hatt sterkest vekst de siste år. Dette er brukere
med ulike funksjonshemminger, psykiske lidelser
og rusproblematikk som krever mye ressurser og
tverrfaglig samarbeid. Dette krever økte ressurser,
andre arbeidsformer og tiltak, kompetanseutvikling
og organisatoriske endringer. I tillegg vil det kreve
omfattende koordinering av tjenester rundt enkelt-
brukere hvor flere fagpersoner internt i kommunen
og spesialisthelsetjenesten må samhandle. 

Det vil bli nødvendig å samhandle med andre kom-
muner for å løse fremtidens utfordringer i forhold
til nye oppgaver og ansvar som kommunen vil få 
i forbindelse med ny kommunerolle (Samhandlings-
reformen). Framtidens oppgaver deles mellom 
kompetansekrevende funksjoner, administrasjon 
og systemoppgaver. Kompetansekrevende funksjo-
ner kan være tjenester før, istedenfor og etter 
sykehusopphold, lærings- og mestringssentra og
lindrende behandling som kan samlokaliseres i 
lokalmedisinske sentra. Innen administrasjon og
systemoppgaver vektlegges helseovervåking og
samfunnsmedisinske oppgaver i tillegg til arbeid
med samarbeidsavtaler. 

VI VIL:
Forebygge mer for å reparere mindre og bygge 
allianser for folkehelse

SLIK GJØR VI
• For å fastsette overordnede mål og strategier for

folkehelsearbeidet utarbeides det en folkehelse-
plan for kommunen.

• Alle ansatte og hver tjeneste i Øvre Eiker. 
kommune bidrar til bedring av folkehelsa.

• Utvikle tilbud og tiltak til innbyggerne i nært 
samarbeid med frivilligheten og næringslivet.

• Fokuseres på tilbud overfor de som trenger det 
mest. De som er lite fysisk aktive, eller hører til 
risikogrupper for uhelse.

• Bygger videre på Aktiv Eiker som et ressurs-
senter for folkehelsearbeid.

• Bruker kulturens forebyggende og 
helsefremmende verdi som virkemiddel.

• Fokuserer på forebyggende og helsefremmende 
tiltak i barnehage, skole og SFO.

• Etablerer samarbeid mellom kommunehelse-

tjenester, fastleger og sykehus for å kunne tilby 
forebyggende tiltak til de som er tidlig i en 
helsetruende situasjon. Fokuserer dette forebyg-
gende arbeidet mot områdene rus og psykiatri.

• Etablerer et samarbeid med nabokommuner og 
helseforetak om et godt rehabiliteringstilbud.

• Sikrer gode habiliteringstilbud tilpasset brukeres
behov og samarbeide med nabokommuner om 
dette.

• Videreutvikler samarbeidet med innbyggerne 
som brukere, pårørende, og frivillige organisa-
sjoner i alle tjenester.

• Bygger videre på samarbeid med Buskerud. 
fylkeskommune og nabokommuner i folkehelse-
arbeidet.

• Utvikler samarbeidet med private organisasjoner
og aktører for å utvide tilbud som bidrar til 
folkehelsa.

VI VIL:
Innbyggerne skal ha et trygt og stabilt boforhold
slik at de settes i stand til å mestre sin hverdag 

SLIK GJØR VI
• Har fokus på forebygging og den enkeltes 

ansvar for eget liv og helse.
• Bygger ut Eikertun for å øke antall sykehjems-

plasser.
• Øker antall avlastningsplasser for yngre 

funksjonshemmede.
• Øker antall tilrettelagte boliger for bruker-

gruppene: Eldre med hjelpebehov, Personer 
med demens, Yngre personer med funksjons-
hemninger, Personer med utviklingshemninger, 
Personer innen psykisk helse, Personer med 
rusproblemer.

• Tilrettelegger for omtankeboliger.
• Øker hjemmetjenesten slik at flere kan bo lenger

i eget hjem.
• Utvikler kulturelle og sosiale møteplasser og 

tilrettelegger for frivillig innstas.
• Bo-oppfølging – tilrettelegging av bolig og 

tjenester.

VI VIL
Medvirke aktivt i endringen av ny fremtidig 
kommunerolle innen helse og omsorg
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SLIK GJØR VI
• Samhandler aktivt med andre kommuner i forhold til ulike 

tjenester og funksjoner.
• Samhandler med spesialisthelsetjenesten og eksterne 

aktører.
• Utvikler og etablerer felles arbeid/aktivitetssenter for 

alle brukergrupper.  
• Utvikler aktivitet/avlastningstilbud for personer med demens.
• Samhandler tverrsektorielt, og i samarbeid med frivillige 

krefter, om kulturelle tilbud og aktiviteter til eldre og 
grupper med spesielle behov (”Kultur i Omsorg”).

• Utvikler og etablerer intermediære funksjoner i samarbeid 
med andre kommuner. Behandling, observasjon og 
rehabilitering.

• Etablerer forebyggende tjenester i samarbeid med andre 
kommuner. Lærings og mestringssenter, rehabilitering, 
ambulerende team.

• Har fokus på holdningsendring i forhold til mestring av 
eget liv og helse.

VI VIL
Kulturlivet i Øvre Eiker skal preges av kvalitet, mangfold
og et godt tilgjengelig kulturtilbud som kjennetegnes av
samspill mellom aktører fra ulike sektorer og fagmiljøer

SLIK GJØR VI
• Bruker kulturstrategidokumentet som et overordnet 

styringsdokument og veiviser for kulturdriften og 
kulturutviklingen i kommuneplanperioden.

• Legger til rette for at barn og unge opplever et allsidig, 
bredt og mangfoldig kulturtilbud, som også gir rom for 
”smale” aktiviteter. 

• Utnytter samarbeidspotensialet og sørger for gode 
rammer og utviklingsvilkår for frivilligheten 

• Gir frivilligheten gode rammer og utviklingsvilkår.
• Bevarer, synliggjør, formidler og bruker kulturarven på 

en bærekraftig måte.
• Fokuserer på aktivt samarbeid mellom ulike samfunns-

aktører innen kunst, kultur- og næringsfeltet.
• Samarbeider på kulturfeltet med nabokommunene for 

bedre utnytting av eksisterende ressurser – både 
menneskelige, fysiske og økonomiske.

• Har framsyn og er proaktive mot nye kulturutfordringer.
• Gir kirken, tros- og livssynssamfunn gode rammevilkår 

for deres virksomhet og utfordrer disse til aktivt å ta del 
i kommunens visjon om å bygge gode nærmiljø. 
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3.5 MILJØ, KLIMA OG ENERGI 
De årlige utslippene av klimagasser (regnet i CO2-
ekvivalenter) i Øvre Eiker var i 2008 101000 tonn
CO2-ekvivalenter. Veitrafikk er den største kilden
til utslipp av klimagasser. Med unntak av areal-
planlegging, er det stat og fylkeskommunen som
har de viktigste virkemidlene til å begrense slike
utslipp. En samordnet areal- og transportutvikling
skal redusere biltrafikk og bilavhengighet og leg-
ger opp til bruk av flere virkemidler. Den største
utfordringen ligger i å endre våre holdninger.
Dette vil ta tid. Synliggjøring av klima og energi
som en hovedutfordring framover er viktig. Redu-
sert energiforbruk er langt på vei synonymt med
redusert klimagassutslipp slik at mulighetene 
ligger i stor grad her. Deltakelse i Buskerudby-
samarbeidet vil være den viktigste arenaen for 
å arbeide langsiktig med disse utfordringene. 

Totalt energiforbruk i Øvre Eiker, stasjonær-, 
prosess- og mobilt forbruk er ca 660 GWh pr. år. 
Stasjonær energibruk er drøyt 450 GWh. Dersom
ingen energireduserende tiltak iverksettes forven-

tes stasjonær energibehov å øke med omtrent 
1,9 GWh/år. Se figur neste side.

Utslipp av klimagasser fra landbruket utgjør ca
11.000 tonn CO2 ekv/år som tilsvarer ca 10 % 
av samlet utslipp i kommunen. Mengde skog som
avvirkes hvert år er ca. 50.000 m³ tilveksten er på
ca. 80.000 m³. Årlig øker kubikkmassen med ca.
30.000 m³ og hver m³ binder ca ett tonn CO2 /år.

Årlig kjøper kommunen varer og tjenester for
mange millioner kr. Som forholdsvis stor aktør kan
kommunen påvirke leverandørene til å bedre miljø-
profilen på leveransene. Parallelt med iverksetting
av tiltak for kommunens egen virksomhet må det
arbeides med en plan for samspill og dialog med
kommunens innbyggere og næringsliv for å spre
miljøkunnskaper og endre våre handlinger i 
klimavennlig retning.

Selv om dagens klimagassutslipp reduseres, 
forventes klimaendringer i form av økt temperatur,
nedbør, skredfare, vind etc. som kan påvirke helse,
bygninger, vann og avløp, vei, bane og lednings-
nett, samt friluftsliv i Øvre Eiker.
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Energi- og klimaplan for Øvre Eiker ble vedtatt som
K. sak 96/09 17. juni 2009. Planen har status som
temaplan og er utformet i samsvar med statlig
planretningslinje for klima- og energiplanlegging i
kommunene. For bredere omtale av utfordringene
vises det til temaplanen. 

Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i
Drammensregionen ble vedtatt som K.sak 193/09
16.12.2009. Planen har status som temaplan.

Øvre Eiker har vedtatt en plan for arbeidet med
biologisk mangfold som innebærer kartlegging av
naturtyper, nøkkelbiotoper, og arter og utvikling
av viltkart, vegetasjonskart og Mis-register og
elektronisk naturdatabase (Natur 2000). Resultatet
av dette arbeidet representerer et viktig natur- og
arealforvaltningsverktøy, og det er et viktig virke-
middel for å stoppe tapet av naturressurser og
biologisk mangfold.

Kampen mot forurensning har ført til at utslipp av
svoveldioksid, bly, stoffer som bryter ned
ozonlaget og lokale utslipp til luft og vann er re-
dusert. Selv om en målbevisst innsats både lokalt
og globalt har bidratt til å redusere forurensningen

på enkelte områder står vi overfor store oppgaver
på andre forurensningsområder.

VI VIL
Øvre Eiker vil arbeide for en reduksjon på 30 %
CO2 ekvivalenter innen 2025 med 2006 som 
referanseår

SLIK GJØR VI
• Styrer arealbruken mot fortetting og 

arealbesparende lokalisering med redusert 
transportbehov.

• Legger areal- og besøksintensive funksjoner og 
aktiviteter i kollektivknutepunktene.

• Tilrettelegger bedre for gang- og sykkeltrafikk.
• Tilrettelegger for ytterligere forbedring av 

kollektivtransporten. 
• Konvertering fra olje til fornybare energikilder 

(fjernvarme, jordvarme, biobrensel) i eksister- 
ende større kommunale bygg innen 2018.

VI VIL:
Energiforbruk i kommunens bygningsmasse skal pr
arealenhet i gjennomsnitt reduseres med 15 %
innen 2018, regnet i forhold til forbruk i 2008.
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Fig 2 Totalt energiforbruk i Øvre Eiker (Figuren er hentet fra klima og energiplanen for Øvre Eiker)
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SLIK GJØR VI
• Nye kommunale bygg ligger i forkant av 

energikrav i byggforskrift (TEK07), fortrinnsvis 
som lavenergi- eller passivhus.

• Har generelt strenge energikrav og hoved-
energikilde basert på fornybare energikilder til 
nybygg og større rehabiliteringer i kommunal 
og privat regi.

• Stimulerer til økt bruk av biobrensel og 
installasjon av varmepumper.

• 50 % av kommunens energibehov til 
oppvarming, ventilasjon, varmtvann etc.
dekkes av miljøgunstige energibærere 
(fjernvarme, jordvarme, biobrensel) i 2018.

• Alle reguleringssaker inneholder energi-
redegjørelse.

• Flest mulig virksomhetsområder miljøsertifiseres.

VI VIL
Tilveksten i skogen i Øvre Eiker skal binde minst
30.000 tonn CO2/år  

SLIK GJØR VI
• Stimulerer skogeiere til økt innsats i skogkultur 

for å øke tilveksten og som vil binde mer CO2.  
• Reduserer bruk av nitrogenholdig gjødsel og 

stimulere til ulike driftsformer som reduserer 
utslippene av N2O.

VI VIL
Øvre Eiker kommune har en klimavennlig drift og
forvaltning og legger til rette for at innbyggere
og næringsliv også har det

SLIK GJØR VI
• Viderefører energiøkonomisering av kommunale 

bygg og overgang til fornybar energi. 
• Innen 2011 skal en ha vurdert om konkurranser 

på rammeavtaler for varekjøp skal ha miljø, inkl.
energiforbruk og klimagassutslipp, som ett av 
flere tildelingskriterier.

• Kommunen engasjerer innbyggere og næringsliv
i dialog og handlingsrettet samarbeid for å 
redusere klimagassutslipp innenfor kommunens 
målsetting.

• Kommunen bidrar til å øke innbyggernes 
miljøkunnskaper og miljøvennlige handlinger.



VI VIL
Sikre naturressursene, det biologiske mangfold
og økosystemene i sin helhet, samt ivareta og i
større grad tilgjengeliggjøre de gode kvalitetene
i kulturlandskapet og naturlandskapet.

SLIK GJØR VI:
• Øker kunnskapen om kommunens naturressurser 

og samspillet mellom dem gjennom kartlegging 
og systematisering av data om biologisk 
mangfold.

• Motiverer innbyggerne til å ta et aktivt 
medansvar.

• Sikrer de resultatene som allerede er oppnådd 
på forurensningsområdet og å arbeide for 
ytterligere reduksjoner og gjennomføring av 
tiltak på områder der utslipp og miljøbelast-
ninger fortsatt øker. Klimagasser, nitrogen-
oksider, kjemikalier og avfallsmengde er 
viktige tema i denne sammenheng.

• Har en helhetlig kommunal natur- og 
arealforvaltning gjennom kunnskap om biologisk
og geologisk mangfold og hensynta estetikk 
og friluftsinteresser.

• Følger opp EUs vanndirektiv og vannforskriften.

VI VIL:
Øvre Eiker vil på best mulig vis forebygge og
tilpasse seg klimaendringer

SLIK GJØR VI
• Kommunen skal i plan- og byggesaker forebygge

skader som følge av klimaendringer.
• Kommunale tjenester i form av vann, avløp, 

veier etc. skal ta høyde for klimaendringer.
• Kommunens beredskap skal tilpasses forventede 

klimaendringer.

Miljøvern-
minister Erik
Solheim har
bedt Øvre Eiker
kommune om 
å være spesielt
oppmerksom
på knottblom 
i sin forvalt-
ning av det
biologiske
mangfoldet. 
Knottblom 
tilhører 
knottblomslekta og er en liten, uanselig orkide
som kan bli 10 - 25 cm. Planten har små gul-
grønne blomster som sitter i en smal aksformet
klase. Voksestedet er sumpskog og rikmyr på 
baserik (kalkrik) grunn. I Øvre Eiker er det regis-
trert 9 knottblomlokaliteter. 
I kommunens naturdatabase ble arten siste gang
observert i 1994. Knottblom er kritisk truet i Norge
og arten er nå fredet.

Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i
Drammensregionen ble vedtatt som K.sak 193/09
16.12.2009. Planen har status som temaplan.

Øvre Eiker har vedtatt en plan for arbeidet med
biologisk mangfold som innebærer kartlegging av
naturtyper, nøkkelbiotoper, og arter og utvikling
av viltkart, vegetasjonskart og Mis-register og
elektronisk naturdatabase (Natur 2000). Resultatet
av dette arbeidet representerer et viktig natur- og
arealforvaltningsverktøy, og det er et viktig virke-
middel for å stoppe tapet av naturressurser og
biologisk mangfold.

Kampen mot forurensning har ført til at utslipp av
svoveldioksid, bly, stoffer som bryter ned
ozonlaget og lokale utslipp til luft og vann er re-
dusert. Selv om en målbevisst innsats både lokalt
og globalt har bidratt til å redusere forurensningen
på enkelte områder står vi overfor store oppgaver
på andre forurensningsområder.
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3.6 NÆRINGSLIV/SYSSELSETTING
/KOMPETANSEUTVIKLING 
Øvre Eiker kommune har et variert og spennende
næringsliv. I NHO rangering for næringsutvikling,
ligger Øvre Eiker kommune blant de 100 beste
kommunene. Samtidig er det slik at Øvre Eiker
kommune har et lite privat næringsliv. Konkret 
gir dette seg uttrykk i lav egendekning på ar-
beidsplasser og en betydelig utpendling, men
også en viss innpendling. Øvre Eiker er en naturlig
del av arbeidsmarkedet i aksen Oslo – Kongsberg.

Øvre Eiker kommune har hatt en relativt moderat
innsats i næringsutvikling. I tråd med gjeldende
kommuneplan har innsatsområdene vært slik:
- Næringsutvikling i landbruket.
- Kultur og næring
- Dialog med næringslivet, primært gjennom 

samarbeid med Øvre Eiker Næringsråd.
- Stedsutvikling, kommunale tjenester og service.
- Regionalt samarbeid om næringsutvikling.
- Realisering av nytt næringsareal på Fiskum 

(Løken).

Kommunestyret har gitt fagkomite 4 oppdrag å 
utrede kommunens engasjement i næringsutvikling
og lage en plan for næringsutvikling. Dette arbei-
det er i gang, og vil løpe parallelt med høringen
på kommuneplanen. 
I henhold til samarbeidsavtalen for Buskerudbyen
vil næringsutvikling og næringsarealer være 
sentrale innsatsområder i en felles areal og trans-
portplan. Disse arbeidene vil få avgjørende betyd-
ning for Øvre Eiker kommunes arbeid med
næringsutvikling. Mål og strategier vil derfor
måtte revideres i takt med disse arbeidene. 
Det legges til grunn at kommuneplanens mål for
stedsutvikling, kommunale tjenester og attrakti-
vitet fortsatt vil være sentrale innsatsområder
også for næringsutvikling.

VI VIL
Bygge næringspolitikken på å videreutvikle et
nært samspill med næringene og bedriftene

SLIK GJØR VI
• Utarbeide en næringsplan for Øvre Eiker 

kommune i nært samspill med næringslivet.
• Bygge videre på samarbeidet med Øvre Eiker 

Næringsråd og andre næringslivsorganisasjoner 
på en måte som svarer til både bedriftenes 
behov og kommunens ambisjoner.

• Sørge for at det er god og oppdatert kunnskap 
om næringslivet i Øvre Eiker.

VI VIL
Bidra til næringsutvikling i regionen og 
Øvre Eiker kommune gjennom et aktivt og 
forpliktende regionalt samarbeid

SLIK GJØR VI
• Bygge ut samarbeidet med nabokommuner 

på flere områder slik at vi samlet har nødvendig
kompetanse for å møte næringslivets behov.

• Utnytte kunnskapsgrunnlaget som ATM Prosjekt 
Buskerudbyen bringer fram i arealplanlegging og
øvrig planlegging for næringsutvikling. 

VI VIL
Fortsette satsingen på stedsutvikling, tjenester
og kommunal service som et sentralt område for
næringsutvikling 

VI VIL
Videreføre satsingen på næringsutvikling 
i landbruket og kulturnæringene

SLIK GJØR VI
• Legge Kulturstrategien som grunnlag for videre 

satsing på kulturnæringene.
• Videreføre samarbeidet med faglagene og 

gårdbrukere om produktutvikling i landbruket.
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VI VIL
Prioritere tilrettelegging av nye næringsarealer
og dialog om utnyttelse av eksisterende arealer
for næring

SLIK GJØR VI
• Bidra til realisering av Løken næringsområde.
• Skape en bedre dialog med eiere om 

eksisterende arealer for næring.
• Behovene i handel og service skal vektlegges 

sterkt i by- og stedsplanleggingen.

Nøkkeltall for arbeidsplasser og arbeidsstyrken i Øvre Eiker kommune:

Antall sysselsatte bosatt i Øvre Eiker 8373

Ant sysselsatte bosatt i Øvre Eiker med arbeidssted Øvre Eiker 3539

Antall arbeidsplasser i Øvre Eiker 5734

- antall private arbeidsplasser 4150

- antall offentlige arbeidsplasser 1584

Sysselsatte bosatt i Øvre Eiker som pendler ut 4852

- til Kongsberg 850

- til Drammen, Nedre Eiker, Lier 2650

- til Asker, Bærum, Oslo 625

- til Modum, Ringerike 320

Sysselsatte bosatt i andre kommuner som pendler inn 2205
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3.7 OMDØMME OG ATTRAKTIVITET
Å skape eller bygge et godt omdømme handler om
de metoder eller virkemidler vi tar i bruke for å
bygge relasjoner til andre. Kommunens omdømme
hviler på hver eneste ting vi gjør, fra måten en
leder ansatte på, og til hvordan medarbeiderne 
i servicesenteret ter seg. Hvem vi sier vi er – skal
faktisk være den vi er. 

I Øvre Eiker er det jobbet mye med omdømmebyg-
ging med visjonen ”Sammen skaper vi et livskraftig
Øvre Eiker” som basis. Oppmerksomhet mot frivil-
lighetsarbeid og opprettelsen av ”Innbyggerakade-
miet”, satsing på stedsutvikling og utvikling av
identitetsfølelse for det enkelte tettsted er eksem-
pler på områder hvor det er jobbet for å bygge
gode relasjoner. 

Innad i kommuneorganisasjonen er det jobbet med
arbeidsgiverpolitisk plattform, trepartssamarbeid
og vektlegging av ”Øvre-Eiker kompetanse” som
blant annet går på å dra lasset sammen og vise 
respekt i møte med innbyggerne.

Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført 
høsten 2009 viste at ikke alle opplever at kommu-
nen bestandig evner å holde det som blir lovet
eller opptrer på en måte som ganger begge parter.
Innenfor hovedtema ”Demokrati og deltakelse”
skårer deltemaene ”Helhetsvurdering – tror du
kommunen din har et godt omdømme” (4,3) 
høyest, mens deltema ”Møte med kommunen” har
lavest skår med 3,6. Innenfor dette deltema har
”Muligheten for å påviker kommunale beslut-
ninger” (3,2) og ”Hvordan kommunen følger opp
det som er blitt lovet” (3,3) lavest skår, mens høy-
est skår får ”Serviceinnstillingen hos de ansatte i
kommunen” (4,1). Når det gjelder tillit får 
”Tillit til at kommunen følger lover og regler” 4,3,
mens ”Tillit til at kommunen behandler like saker
likt” er 3,4. På alle spørsmål innenfor ”Demokrati
og deltakelse” ligger Øvre Eiker høyere enn 
landsgjennomsnittet. Kommunestyret vedtok i 
september 2010 en tiltaksplan for attraktivitet. 
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VI VIL:
Øvre Eiker kommune har omdømme som en 
framtidsrettet, kompetent og inkluderende 
organisasjon

SLIK GJØR VI
• Øvre Eiker kommune er en kunnskapsbedrift med

gode strategier for å beholde og rekruttere 
dyktige medarbeidere. 

• Benytter trepartssamarbeid mellom de 
folkevalgte, ansatte og administrasjonen til 
å utvikle kommunens organisasjon og tjenester.

• Samfunnsutviklingen styrer til enhver tid hvor 
det er behov for å styrke kompetansen.

• ”Øvre Eiker kompetanse” ligger som et 
fundament hos alle ansatte. 

• Har fokus på god arbeidsgiverpolitikk (AGP) for 
å oppnå godt arbeidsmiljø,helsefremmende 
arbeidsplasser og høy kompetanse som gir økt 
nærvær og bedre kvalitet i forvaltning og 
tjenester.

• Medarbeidere gis rom for frihet, initiativ og 
medbestemmelse i eget arbeid.

VI VIL:
Øvre Eiker skal framstå som en moderne og 
attraktiv kommune for de som bor her, de som
flytter hit, næringsliv og turister

SLIK GJØR VI 
• Har et aktivt informasjonsarbeid med høy fokus 

på kommunens hjemmeside.
• Arbeider målrettet for å synliggjøre kommunens 

fortrinn.  
• Synliggjør mulighetene for å etablere seg i Øvre 

Eiker ved å utarbeide en veileder for etablering 
og bosetting.

• Iverksetter tiltak for at ungdom som vokser opp 
i Øvre Eiker skal bosette seg her når de er 
ferdige med utdannelsen.

• Samarbeider med næringslivet om formulering 
og profilering av kortfattet budskap som viser 
Øvre Eikers attraktivitet. 

VI VIL
Øvre Eiker har god beredskap mot aktuelle kriser
og uønskede hendelser

SLIK GJØR VI 
• Kommunens planer for overordnet krise-

håndtering og de sektorvise beredskapsplaner 
holdes oppdatert til enhver tid. Kriseledelsen og
støttefunksjonene øver årlig for best mulig å 
være fortrolig med planen.

• Sørger for å ha en oppdatert overordnet 
risikoanalyse som et verktøy for overordnet 
beredskapsplanlegging.

• Har en godt planlagt informasjonsstrategi, slik 
at befolkningen gis god og tilstrekkelig 
informasjon om aktuelle hendelser.

• Har gode rutiner for samhandling internt og 
med eksterne samarbeidspartnere, og har 
egnede verktøy for informasjonsutveksling.

• Alle beredskapsplaner, overordnede- og 
sektorplaner, lagres samlet i både eporthe 
og på CDer som oppbevares i beredskapsrommet 

• Samarbeider innen Drammensregionen ved å 
koordinere beredskapsplaner, drar nytte av felles
ressurser og kompetanse i eksisterende nettverk
eller samarbeider om konkrete beredskapstiltak. 
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4.1 NÆRMERE OM BYEN OG 
TETTSTEDENE
Kommunen vil tilrettelegge for en utvikling av
Hokksund by og alle tettstedene med utgangs-
punkt i deres kvaliteter. Hovedmålet med tett-
stedsutviklingen er å skape trivelige nærmiljøer
der innbyggerne møtes og får dekket daglige ser-
vicebehov. 

Byen og tettstedene har ulike roller basert på tra-
disjon og muligheter og hva innbyggerne selv øn-
sker å legge til grunn for utviklingen. Visjonene
for byen og tettstedene danner grunnlag for å
styre en utvikling i retning av å fordele befolk-
ningsveksten på alle kommunens tettsteder.
Mange tettsteder gir rom for mangfold og arbeids-
deling mellom stedene. Slik kan stedene i Øvre
Eiker utfylle hverandre, berike hverandre og gi be-
folkningen samlet sett et godt tilbud

Det satses på en tettstedsstruktur med Skotselv,
Vestfossen, Ormåsen og Darbu og byen Hokksund
med Røren tettsted. Arealplanmessig omfattes
Røren av kommunedelplankartet for Hokksund. Ut-
viklingsstrategier for boligbygging, næringsutvik-
ling, infrastruktur og tjenestetilbud sees på for
hele Hokksund samlet. 

En struktur med flere tettsteder gir Øvre Eiker den
unike fordelen at vi både beholder elementer fra
de små lokalsamfunnenes styrke hvor den enkelte
har muligheter til å bli sett, hørt og involvert i et
fellesskap, samtidig som vi samlet har samme slag-
kraft som større steder. 

Styrke tettstedenes sentrumsområder
Kommuneplanen legger til rette for en bebyggel-
sesstruktur som bygger opp rundt tettstedenes
sentrumsområder. Ved å øke befolkningsgrunnlaget
i sentrumsområdene, skapes mer mangfoldige og
attraktive steder med et bredere servicetilbud. 
En slik bebyggelsesstruktur er også viktig for en
langsiktig arealplanlegging som tar sikte på å re-
dusere det generelle transportbehovet og arealfor-
bruket. En hovedutfordring blir å kombinere denne
bebyggelses-strukturen med hensynet til grønn-
struktur og tettstedsnære jordbruksområder. 

Nærhet til sentrum gjør det lettere å benytte 
seg av tilbudene tettstedet har å by på, fremfor 
å eksempelvis benytte seg av eksterne, bilbaserte
servicetilbud. Økt befolkningsgrunnlag i sentrums-
områdene vil også øke mulighetene for større 
variasjon i tettstedenes kultur- og tjenestetilbud.
En vellykket tettstedsutvikling innebærer at 
kommunen tilbyr næringslivet gode utviklings-
muligheter innenfor tettstedene. 

4. Byen og tettstedene 
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4.2 HOKKSUND
Visjon for Hokksund, ”Miljøbyen ved Drammens-
elva”, er til diskusjon. Flere forslag er til vurde-
ring. Enkelte har tatt til orde for at nye og
spennende kulturminnefunn ved Haug preste-
gård, kan inspirere til en ny visjon.

Befolkningsutvikling og byggevolum:
Per 1.1.2010 bor det 7816 personer i grunnkret-
sene som regnes til Hokksund by. Av disse bor litt
over 3000 i Rørenområdet og ca 5000 i sentrum,
Loesmoen og på østsiden av elva. Byen har hatt en
vekst på over 1 % de siste tre årene.

Byggevolumet for Hokksund økes til 55 nye boli-
ger. Det gir til sammen 660 nye boliger de neste
12 årene. Gjennom en vurdering av fortettingspo-
tensialet, ny bydel mellom jernbanen og kirka, og
regulert område i Harakollen, er vi kommet fram til
et ledig volum på mer enn 800 boenheter innenfor
planområde for kommende planperiode. Hokksund
har med andre ord nok av ledige og varierte utbyg-
gingsarealer, både i sentrum og i boligområdene
omkring. 

Utviklingsretning/fortetting
Hokksund sentrum har fortsatt et stort fortettings-
potensial. Et kompakt utbyggingsmønster innen de
områder som har gangavstand til sentrum og jern-
banestasjon er viktige for Hokksund. En slik utbyg-
ging vil kunne føre til økt aktivitet i Hokksund
sentrum, som igjen vil øke stedets handels-, 
service- og kulturtilbud. Dette vil være et sentralt
element i det byplanarbeidet som er igangsatt.
Hokksund er hovedknutepunkt med et stort 
omland. I tråd med ATM Prosjekt Buskerudbyen,
foreslås det at hoveddelen av veksten i boligbyg-
gingen, legges til Hokksund.

Hokksund er omgitt av sammenhengende jord-
bruksarealer av høy kvalitet på alle kanter. Ved en
fortetting og god utnyttelse av eksisterende regu-
lerte boligområder vil en unngå sterke jordvern-
konflikter. 

Noen inneklemte jordbruksarealer på Loesmoen er
frigitt for utbygging de seneste planperiodene.
Størstedelen er regulert, under planlegging eller
under utbygging. Det antydes i overkant av 200
nye boligenheter på Loesmoen de nærmeste årene.

På lengre sikt er utbyggingsretning på østsiden
vurdert som den minst konfliktfylte, og det ble gitt
åpning for utvikling av et større boligområde
mellom Lerberg og Harakollen i kommuneplanen
2006-2018. Reguleringsplanen antyder over 300
nye boenheter med atkomst fra ny rundkjøring som
nå bygges på Lerberg. Rundkjøringa gir Hokksund
barneskole og Falkbanen ny og bedre atkomst,
samtidig som flere private boliger også kobles på
denne løsningen.

Eiker Eiendomsutvikling har sammen med Øvre
Eiker kommune startet en prosess for å se på 
alternative løsninger for å utvikle en ny ”bydel” 
på arealene mellom kirkegården og jernbanelinja.
Dette er i underkant av 30 daa stort sett ubebygd
areal. Sammen med en videreføring av Haugveien
med kryssing under jernbanelinja vil dette området
bli et attraktivt utviklingsområde utover i plan-
perioden.

Kvaliteter i byen – muligheter:
Hokksund har gradvis utviklet seg som by, og flere
elementer er nå på plass. Lokalisering av NAV-byg-
get, ny ungdomsskole, Vinmonopolet og godt be-
søkte arrangementer som Hokksunddagene og By-
og laksefestivalen 59 grader nord, har bidratt til å
gi byen positiv omtale. Blomsterparlamentet har
satt farge på byen og fått hedelig omtale også
utenfor Hokksund. Handelsstandens slagord: 
”Damenes by” har blitt lagt merke til gjennom
både markedsføring og arrangementer. 

NSB har nå vedtatt å bevilge rundt 40 millioner kr
for å bygge om plattform og styrke tilgjengelig-
heten for togpassasjerene. Det antydes ½-times-
avganger og ny plattform i perioden 2012-15.
Kommunen har igangsatt reguleringsarbeid som
omfatter ny oppgang til plattformen og nytt 
vegsystem fra Sundmoen under jernbanen, slik 
at plattformen kan nås fra to steder, i tillegg til
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universell utforming av både atkomst og selve
plattformen Dette vil være helt sentrale byut-
viklingsgrep for å bygge opp under Hokksund 
som knutepunkt.

Gjennom regulering til friområder er det på plansi-
den tilrettelagt for almenhetens ferdsel på begge
sider av elva gjennom Hokksund sentrum. Det
gjenstår imidlertid en del for å gjøre områdene
tilgjengelige. Ved merking av stier og tråkk og ut-
arbeidelse av turstikart kan det bli lettere for folk
å finne fram. Det er ønskelig med gangforbindelse
over elva både ved Hellefoss og fra Hokksund Båt
og Camping til Loesmoen. Gangvegen fra Hokksund
til Steinberg og friområdene på Nedre Sandøra
og Hagaøya er viktige rekreasjonsområder for
Hokksunds innbyggere.

Bedre tilrettelegging for sykling med sammenheng-
ende sykkelfelt og gode sykkelparkering kan gjøre
Hokksund til en sykkelby. Byplanen må vektlegge
gode møteplasser og uteoppholdsarealer i byen.

Utfordringer og trusler
Hokksunds største utfordring vil være å videreutvi-
kle seg som en småby som et alternativt tilbud til
kjøpesentrene. Byen har kvaliteter som ved god og
riktig planlegging kan gi innbyggene opplevelser 
og gode tilbud. Elva og elvearealene har et stort
potensial og bør få et sterkere fokus. Ved framtidig
boligplanlegging må varierte boligtyper vektleg-
ges, slik at sentrum velges av flere.

Parkering er stadig et tilbakevendende punkt når
sentrumsutviklingen i Hokksund omtales. 2-timers
skilting blir bare til en viss grad respektert, og
kommunen må sammen med næringsdrivende vur-
dere eventuell innstramming gjennom økt kontroll. 

Det kommunale og statlige tjenestetilbudet
Kommunen har sitt tjenestetilbud stort sett samlet
i Rådhuset. Rådhuset er også mye i bruk på kvelds-
og ettermiddagstid. Både badet og biblioteket har
lang åpningstid. Helsestasjonen flytter nå ut av
Rådhuset og over i Loebygget, noe som kan bidra
til å øke tilgjengeligheten for brukerne. 
Ny ungdomsskole og idrettshall vil styrke ung-
domstilbudet i sentrum.

NAV-bygget er nylig tatt i bruk og ligger sentralt
nær stasjonen og busstopp. Lensmann, lignings-
kontor og Tinghuset ligger i samme området. 
Nærhet til kollektiv transport og forholdsvis kort
vei til parkering er positivt for disse tilbudene.
Kommunens legevakt har funnet sin plass ved
brannstasjonen.Videre utvikling av tjenestetilbu-
dene vil være en sentral del av byutviklingen.

Kommuneplanens arealedel
Ingen vesentlige endringer – noen tilpasninger 
i kantsonene samt tilpasninger til nye regulerings-
planer. Det legges inn hensynssone kulturmiljø
rundt Haug Prestegård/Eikertun/Sundmoen. 
Sonene markerer de områdene hvor det er 
registrert kulturminner ved utgraving. Liten 
utvidelse av boligområde Epleveien 23. 

Grøntstruktur
Det er avsatt områder langs Dramselva, Vestfoss-
elva og Hoenselva. Denne strukturen gir gode 
muligheter for å videreutvikle stisystemet, samt å
komme seg ut i ”marka”. Plan for Øvre Sandrøra
viser en utvikling som kombinerer naturopplevelser
og friluftsliv i en bymessig ramme og åpner elve-
landskapet for alle brukergrupper. Utarbeidet eget
temakart.

Gang- sykkelveier/barnetråkk
Noen mindre ”missing-links”. Utarbeidet eget 
temakart. 

Hensynssone kulturmiljø
Hensynssone kulturmiljø legges på området
mellom Haug kirke og Eikertun. Landbruksområdet
rundt tettstedet får hensynssone kulturlandskap.
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4.3 RØREN
Utviklingsretning/fortetting:
Det er igangsatt omregulering av et mindre område
ved Roaskogen, ca 35 boliger. I kommuneplanen er
det tidligere frigitt et mindre område på ca 5 daa i
Epleveien som ikke er regulert. Fortetting i eksis-
terende boligområder kan være aktuelt.

Utfordring og trusler
Det har i svært lang tid vært etterspurt
fortau/gangvei langs Semsmoveien på strekningen
Hoen. I høst har veiskulderen på sterkningen Ho-
ensbrua til den gamle butikken blitt utvidet. Regu-
leringsplanoppstart har blitt varslet, og dette
arbeidet settes nå i gang. Fortau/gangvei vil være
et av de viktigste tiltakene på Røren de kommende
årene. 

De kommunale tjenestene:
Ny barnehage på Eiker-Kvikk vil være et godt til-
skudd til utviklingen av Røren. Med nylig ombygd
skole og Røren idrettspark har stedet et godt opp-
vekstilbud. Det bør legges bedre til rette ved Røren
skole og SFO når det gjelder utearealer og trafikk-
situasjon, da det er få lekeapparater og skolegår-

den delvis brukes som parkerings- og snuplass i
skoletida.
Grendeutvalget etterlyser egne møtelokaler hvor
det for eksempel kan arrangeres eldrekafè, møter
eller ungdomsarrangement. I Rørenområdet er det
mangel på tilrettelagte omsorgsboliger.

Prioriterte utviklingsområder:
Midlertidige tiltak for å øke trafikksikkerheten. 
Tilrettelegging av friområdene langs Hoenselva.
Sikring av fri ferdsel fra Brenna til Dammen.

Gang- sykkelvei/barnetråkk
Grendeutvalget har i lang tid arbeidet for å sikre
de ”gamle kirkeveiene” i området. Slike veier er
naturlige snarveier og et godt alternativ når det
ikke finnes gang- og sykkelveier. Det er gjennom-
ført egen ”barnetråkkregistrering”.
Barnetråkkregistreringene må følges opp med eget
temakart og slik at tråkkene sikres videre
fremkommelighet. I forbindelse med regulering av
fortau langs Semsmoveien må såkalte ”dropp
plasser” for levering og henting av skolebarn vur-
deres.



34

Kart kommuneplan Hokksund og Røren 
http://www.ovre-eiker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/3537/epdd_id/3559
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4.4 VESTFOSSEN
Visjon: Kulturhovedstaden Vestfossen 

Befolkningsutvikling 
Det er ønskelig med vekst i sentrum og sentrums-
nære områder i Vestfossen. Hovedvekten legges 
til Loejordet. Det foreslås 13 nye boliger per år i
Vestfossen og økende mot slutten av perioden.

Utviklingsretning/fortetting:
Vestfossen har fortsatt noen få uregulerte områder
som i kommunedelplanen er avsatt til boligformål.
Det dreier seg om to mindre områder på Røkeberg,
et ved Strandajordet, samt Fosen og Hals. I forrige
kommuneplanrullering foreslo kommunen å omre-
gulere Loejordet til boligformål, men etter dialog
med Fylkesmannen ble området liggende som 
offentlig område. Buskerudbyprosjektet og satsing
på kollektivtrafikk aktualiserer på nytt Loejordet
som utbyggingsområde. Med sin beliggenhet tett
opp mot jernbanen, nyopprustet plattform, pend-
lerparkering og oppgradering av busstoppet, har
området et stort potensial som boligområde. 
Dersom kommunens krav om å legge kraftoverfø-
ringsnettet i jordkabel innfris, vil et område på 
ca. 60 daa kunne reguleres og bygges ut på en
svært effektiv måte. Arealer for eventuelle offent-
lige formål skal ivaretas gjennom reguleringen.

Det er fremdeles ledige tomter i sentrum hvor det
kan bygges flere leiligheter. Som utviklingsretning
har kommunen startet en vurdering av Røkeberg-
området. Dette området har gang- sykkelvei. 
Det er utarbeidet en landskapsanalyse og dette vil
bli fulgt opp av andre vurderinger. 

Eierne av flere av de avsatte boligområdene har
vist liten interesse for å utvikle områdene sine
etter at de ble tatt inn i kommunedelplanen for
Vestfossen. Det blir en utfordring å motivere 
grunneiere til å starte utviklingen. Dersom dette
ikke lykkes i kommende periode, bør det vurderes
om områdene bør erstattes av andre områder. 
Et variert tomtetilbud er nødvendig for å holde
oppe en positiv utviklingstrend i Vestfossen.

De kommunale tjenestene:
Vestfossen har både godt skole- og barnehage-
tilbud. Ny trafikkløsning rundt skolen står 
ferdig og trafikksikkerheten har blitt betraktelig
bedre. Eiker Eiendomsutvikling har nylig innviet
nye omsorgsboliger ved Smellhaugen, totalt 24 
nye boliger. 

100 år etter at det ble gitt kirketomt til Vestfos-
sen, ble den nye kirka innviet 29. august i 2010.
Mange ser fram til at den nye kirka skal finne sin
plass og utvide innholdet i Kulturhovedstaden.

Prioriterte utviklingsområder
Utviklingen av Vestfossen sentrum vil være et 
prioritert utviklingsområde. Ny sentrumsplan 
prioriteres for å legge til rette for utviklingen.
Sentrum mangler blant annet overordnede tanker
for utnyttelsesgrad, høyder og parkering. Vedtaket
om å bygge ny Jutebru vil bedre hele trafikkbildet
i Vestfossen og vil være en viktig del av sentrums-
planen. Sentrumsplanen vil også belyse muligheten
for å utvikle boliger mellom riksveien og Vestfoss-
elva. Utviklinga av sentrum bør også gjenspeile 
visjonen for stedet.

Kommuneplanens arealdel: 
Eksisterende boligområde på Kolberghaugen langs
tidligere rv tas inn som boligformål. Det er lagt inn
en rekkefølgebestemmelse om at det må opparbei-
des gang- og sykkelveg først. Loejordet beholdes
med formål offentlig og/privat tjenesteyting. 

Grøntstruktur
Det er avsatt friområder/grøntstruktur langs 
Vestfosselva på begge sider av sentrum.

Gang- sykkelveier/barnetråkk
Det er avsatt gang- og sykkelveier i området. 
Den lille strekningen fra Islandskiosken til
Fosskrysset må prioriteres, og kommunen må
presse på overfor Vegvesenet. Temakart for gang-
og sykkelveger og grøntstruktur er utarbeidet.

Hensynssoner
Hensynsoner kulturmiljø legges på Fossesholm.
Landbruksområdene rundt tettstedet får hensyns-
sone kulturlandskap. 
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Kart kommuneplan Vestfossen  
http://www.ovre-eiker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/3537/epdd_id/3562
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4.5 DARBU
Visjon: Stedet i det åpne landskapet

Befolkningsutvikling og byggevolum
Fiskum har 1212 innbyggere pr 1.1.2010. Det leg-
ges til grunn en videreføring av dagens nivå med 6
boliger per år med en økning siste del av perioden.
Etter opphold i reguleringsplanprosessen for 
Prestegårdsskogen fase 2 pga kulturminnefunn, vil
nå sluttbehandlingen av planen kunne skje i løpet
av 2010.  Med stadfesting av denne planen og den
nylig vedtatte sentrumsplanen, regnes behovet på
ca 70 tomter å være godt på veg dekket for den
neste planperioden. Et nytt større boligområde
nord for stasjonen vil sørge for å opprettholde et
variert tomtetilbud utover i perioden.

Utviklingsretning/fortetting
I gjeldende kommuneplan vises ny utviklings-
retning nord for Darbu stasjon. I forslaget som 
sendes ut på høring, vises dette området som et
fremtidig boligområde på ca 80 daa som eies av
fire private grunneier som står bak forslaget. 
Området er i dag avsatt som LNF-område og består
av utmark/skog/krattskog. Området ligger nær
Darbu stasjon – gangavstand. Bygging av jernba-
neundergang i tråd med nylig vedtatte sentrums-
plan vil legge til rette for en sikker og kortere
skolevei for elever og togreisende. Utviklingsret-
ningen vil på en god måte bygge opp under 
knutepunktet.  

Kvaliteter i tettstedet - muligheter
Ny sentrumsplan som er vedtatt etter en lang 
og grundig prosess viser bygdas ambisjoner og 
ønsker. Planen muliggjør sentrumsutvikling som
styrker mulighetene for utvikling av lokalt 
næringsliv, boligbygging, rekreasjon, skole, 
barnehage og idrettsliv.

Lokalt initiativ gjennom dugnad og eksterne støt-
teordninger har de siste 5 årene resultert i bygging
av turstier og gjenåpning av gamle møteplasser
langs elva. De siste årene har aktiviteten rundt
den gamle kirka også økt. Sikring av arealer rundt
kirka er viktig for fremtidige planer for kultursat-
sing. 

Tettstedet ligger sentralt for et godt samvirke med
Kongsberg. Med fortsatt togstopp, timeekspress og
god vegforbindelse, er området sentralt på flere
måter. Sluttføring av arbeidet med reguleringspla-
nen for Løken næringsområde vil også medføre et
betydelig fokus på Darbu.
I Buskerudbysammenheng vil Darbu stasjon be-
finne seg på aksen Kongsberg - Drammen og kan
med oppgradering av plattform, bygging av under-
gang og pendlerparkering, gi et viktig bidrag til
flere kollektivreisende i begge retninger.  

Vegvesenet har bekreftet at staten vil bygge ny 
nedføringsvei iht. vedtatte reguleringsplan, før
videreføringen av E 134 gjennom Kongsberg fer-
digstilles. Veien vil gi en betydelig forbedring av
trafikksikkerheten på det eksisterende vegnettet.

Buskerud Folkehøgskole med Eiker Scene gir tett-
stedet en mulighet for lokal kulturutvikling.
Fiskum Barne- og ungdomsteater har her sin faste
øvingsplass og sin scene, her kan korps, kor og
grendeutvalg legge sine arrangementer, og her har
Ungdommens Kulturmønstring funnet sted de
siste årene. Eiker Scene gir muligheter for framti-
dig kultursatsing på interkommunalt og regionalt
nivå. Et samarbeid om aktivitetene rundt Fiskum
gamle kirke vil også være naturlig.

Utfordringer og trusler
En av de største utfordringene vil bli å opprett-
holde togstoppet. Det er svært viktig for stedet,
spesielt for utviklingen av nytt boligområde, men
også for dagens beboere og ikke minst Folkehøy-
skolen. 

De kommunale tjenestene
Sentrumsplanen gir muligheter for utvikling av
barnehagen. Skolen har god kapasitet.
Omsorgsboliger og ”omtankeboliger” kan bygges
nær butikk, buss og tog.
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Prioriterte utviklingsområder
Utvikling av trafikknutepunktet med jernbaneun-
dergang og parkering/snuplass for buss. Realisere
potensialet i Sentrumsplanen. Utnytte mulighetene
i det nye næringsområdet Løken. Nye arealer for
boligbygging.

Kommuneplanens arealdel 
• Nytt boligområde nord for Darbu stasjon
• Utvidelse av Fiskum gamle kirkes arealer mellom

Fiskumvannet og Fiskum gamle kirke, hensyns-
sone kulutrmiljø. Hensynssone kulturlandskap 
legges på landbruksområdene ned mot Fiskum-
vannet.  
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Kart kommuneplan Darbu   
http://www.ovre-eiker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/3537/epdd_id/3558
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4.6 SKOTSELV
Visjon: Elvelandsbyen med trygghet og opplevelser

Befolkningsutvikling og byggevolum
Skotselv har en befolkning på 2028 pr 1.1.2010.
Skotselv har som det eneste av tettstedene, en
nedgang i befolkningen. Nytt boligområde i 
Tregata/Toppenhaug nærmer seg realisering. 
Sammen med potensial for fortetting i sentrum, 
gir dette grunnlag for å videreføre gjeldende bolig-
program for planperioden med 6 boliger pr år. 
Dersom markedet tilsier det, er det ønskelig med
noe høyere volum de første årene. 

Utviklingsretning - fortetting
Investeringene i infrastruktur i Tregata/Toppen-
haug tilsier at den framtidige utbyggingsretningen
i gjeldende kommuneplan videreføres. Fortetting i
sentrum og arealer i Dalerveien vil kunne supplere
utbygging i Toppenhaug.

Kvaliteter i tettstedet – muligheter
Stedsutviklingsprosjektet i Skotselv som har skapt
engasjement og dugnadsånd. Mange viktige nær-
miljøprosjekter er gjennomført, og de resterende
prosjektene vil bli avsluttet i løpet av første halvår
2011. Mange av nærmiljøtiltakene har hatt fokus
på elvene og de elvenære områdene. 
”Bygdegata” skal bygges i 2011 og 2012 som et
felles prosjekt mellom Statens vegvesen og Øvre
Eiker kommune. Bygging av flerbrukshall og kunst-
gressbane realiseres gjennom en storstilt dugnads-
innsats, i tillegg til de kommunale bevilgningene.
Opprustingen av skolens uteareal er for det meste
gjennomført. Ferdigstilling av bussoppstilling og
gang- og sykkelvei langs Dalerveien skal gjennom-
føres etter byggingen av flerbrukshallen. 
Boligbyggingen i Skotselv har vært svært lav.
Infrastrukturen til nytt boligområde i Tregata/
Toppenhaug er nå snart sluttført. Sammen med 
prosjekter i sentrum, gjør dette at mulighetene 
for nye boliger er gode. 
Satsingen i Skotselv de siste årene tilsier at 
attraktiviteten er økende.

Stedsutviklingsprosjektet har satt sterkt fokus på
Skotselvs industriarv, ikke minst arven fra Hassel
Jernverk. Smedkunst, smijernsarbeid og andre 
aktiviteter knytta til metall skal bidra til å prege
Skotselv og gi identitet til stedet. Øvre Eiker kom-
mune har, etter lokalt ønske, søkt om medlemskap
i Ring of European Cities of Iron Works, nettopp
for å kunne bygge opp under en slik utvikling.

Utfordringer og trusler
Skotselv har en dårlig kollektivdekning. Busstil-
budet på Østsida er godt i ukedagene. Knivedals-
krysset er et viktig knutepunkt for Skotselv. 
Det planlegges utvidelse av pendlerparkering, 
og etablering av returpunkt og turistinformasjon
på dette området. Det er et mål å kunne knytte
sammen bussrutene på øst og vestsida i Knivedal-
skrysset.
Det er bevilget midler for å gjennomføre en over-
ordnet vurdering av framtidige investeringer i Rv
35. Det er videre gjennomført en mulighetsstudie
for ny trase på strekning Hokksund – Åmot. 
Arbeidet med ny trase for Rv 35 har stor oppmerk-
somhet i Skotselv. Uansett hvilket trasevalg som
måtte bli valgt, vil tilknytningen til Skotselv ha
avgjørende betydning for stedets muligheter for 
videre utvikling. Dette vil være et forhold som
Øvre Eiker kommune vil vektlegge sterkt i det 
videre planleggingsarbeidet, jf målet om ny 
boligbygging.

Det er gjennomført et forprosjekt i forbindelse med
å sikre vannforsyningen for Skotselvområdet som
hadde som formål å vurdere alternative løsninger
med høydebasseng og ringledning. På bakgrunn av
forprosjektstudie er det igangsatt planlegging av
et ringledningssystem med sjøledning i Drammens-
elva og anleggstart i 2011

De kommunale tjenestene
Byggingen av flerbrukshall og utvidelse og opp-
rustning av uteområdet ved skolen vil bety mye 
for skolen og for kultur og idrett i Skotselv. 
Omsorgsboliger og boliger som er godt tilrettelagt 
for eldre og andre med behov, er etterspurt.
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Prioriterte utviklingsområder
Gjennom stedsutviklingsprosjektene er det lagt et
godt grunnlag for videre vekst og utvikling i 
Skotselv. Det store lokale engasjementet og 
dugnadsånden er et godt utgangspunkt for at disse
investeringene skal få positiv virkning for identitet,
omdømme, boligbygging og næringsutvikling.

Kommuneplanens arealdel anses som dekkende for
utbyggingsformål som er ønskelige.

Kommunen deltar aktivt i et internasjonalt smed-
nettverk – Ring of European Cities of Iron Works

Kommuneplanens arealdel 
Kommunestyret vedtok i kommuneplanen stadfes-

tet 2007 at området på Ullernåsen mellom Pilterud

og Hærebrusand er leteområde for ny boligbygging

i Skotselv. Rent teknisk er det ikke mulig å vise

dette på kartet. Dersom det er grunnlag for å gå

videre med dette arbeidet vil dette bli vurdert i 

arbeidet med planstrategien i 2012.
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Kart kommuneplan Skotselv    
http://www.ovre-eiker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/3537/epdd_id/3561
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4.7 ORMÅSEN
Visjon Ormåsen – stedet i det grønne. 
Det er diskusjon om denne.

Befolkningsutvikling og byggevolum
Ormåsen har 1061 innbyggere pr 1.1.2010. 
Veksten har vært meget høy de siste årene. Det
legges til grunn en vekst på 12 nye boliger per år 
i planperioden. Det er for tiden bare noen få ledige
byggeklare tomter i Ormåsen. Det er satt i gang en
reguleringsplanprosess for samleveg og aktivitets-
område. Det er behov for ny samleveg for å utløse
nye store boligområder. Dersom boligbyggingen 
i Ormåsen ikke skal stoppe opp er det viktig å 
avklare vegspørsmålet.

Utviklingsretning/fortetting
Høsten 2009 sluttet kommunestyret seg til en 
rapport som konkluderer med at en ikke skal starte
planarbeid for å utvide utbyggingsområdene utover 
delplanens område. 

Kvaliteter i tettstedet - muligheter
Boligområdene i Ormåsen har store kvaliteter med
nærhet til skog og mark. Området har gode kom-
munale tjenester innen skole og barnehage. 
Ormåsen har det siste året utviklet seg til Øvre
Eiker kommunes tettsted for natur og friluftsakti-
viteter. Myrområdet bak skolen kan utvikles til 
allsidig idrettsformål som fanger de fleste ønsker
innen idrett og andre friluftsaktiviteter. Bør også
se på muligheter til å etablere faciliteter til 
sosiale og kulturelle aktiviteter. Utescene og kafe-
teria. I tillegg kan skolens bygningsmasse åpnes 
for allment bruk utover skolens normale ”åpnings-
tid”. Sentrumsområdene gir mulighet for boliger 
for unge i etableringsfasen, samt boliger for
eldre/omsorgsboliger

Utfordringer og trusler
Dersom en ikke får på plass en samleveg i Ormåsen
kan utbyggingen stagnere. Flere folk kan gi grunn-
lag for for eventell etablering av butikk og smånæ-
ring. I tillegg må en se på trafikkbelastingen langs
eksisterende Jungervei og vurdere blant annet om
støykrav ivaretas ved en økt belasting. 

Det er viktig å sikre et bedre busstilbud og se på
busstilbud til Vestfossen og Hokksund på kvelds-
tid, slik at barn/ungdom lett kan få tilgang til 
aktiviteter i andre tettsteder. Etablere et kollektiv-
trafikknutepunkt ved returpunktet

Bygging  av gang- og sykkelvei langs Ormåsen-
veien fra Bjørnefaret til Elgfaret i 2011, samt 
prosjektering og bygging av manglende gang- og
sykkelveg på resterende delen av Ormåsenveien.

Det er ønskelig å omregulere deler av planlagt 
boligområde mellom flerbrukshuset og skileik slik
at en sikrer gode arealer for videre utvikling av
området rundt barnehagene til friluftsaktiviteter. 
Bygging av høydebasseng på Ormåsen som sikrer
vanntilførsel ved eventuell stans i normal vanntil-
førsel/el-tilførsel. Høydebasseng må etableres før
nye byggeområder bygges ut.

De kommunale tjenestene
Den sterke veksten i innbyggertallet har ført til
økt behov for barnehageplasser. Det kan bli behov
for flere barnehager i Ormåsen. Det kan se ut som
om skolen i Ormåsen kan få plassutfordringer i
løpet av planperioden, men utfordringene kan
løses ved at det frigjøres plass i skolens lokaler
ved å flytte SFO ut av sjølve skolebygningen.

Prioriterte utviklingsområder
Bygge samleveg slik at boligbyggingen på Ormsåen
kan fortsette. Bygge ut aktivitetsområdet bak 
skolen. Gang- og sykkelvei langs hele Jungerveien. 
I tillegg bør en vurdere justering av veitraseen slik
at denne oppleves som trygg og trafikksikker. 
Utvikle konseptet oppvekstsenter, samt realisere
konseptet til det beste for innbyggerne på 
Ormåsen. 

Kommuneplanens arealdel 
Ingen endringer
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Kart kommuneplan Ormåsen     
http://www.ovre-eiker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/3537/epdd_id/3560
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Kommuneplanen er laget etter ny plan- og bygningslov og i samsvar med ny standard for utforming 

av plankart. Dette betyr at det brukes nye benevnelser og ny inndeling av formål og det er nødvendig 

å gjøre en del formelle endringer i forhold til gjeldende kommuneplan. Loven innfører blant annet nytt

arealformål grønnstruktur og begrepet hensynssoner. Hensynssoner går på tvers av arealformålene og 

avgrenser områder der spesielle hensyn skal vektlegges. Dette er for eksempel områder med fare for 

ras eller flom eller spesielle verdier ved landskap og kulturmiljøer. 

5. Spesielt om arealdelen 
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5.1 AREALDELENS HOVEDGREP
• Det legges vekt på samordnet areal- og 

transportsystem med vekt på kollektivnett og 
gang- og sykkelveger.

• Sikring av grøntstruktur med utarbeidelse av 
eget temakart grøntstruktur for Hokksund og 
alle tettstedene.

• Boligbygging skjer i dagens byggeområder med
fokus på fortetting. Et nytt større boligområde 
nær jernbanestasjonen på Darbu.

• Det søkes høy utnyttelse i utbyggingsområdene 
nær kollektivknutepunktene i sentrumsområdene
i Hokksund og Vestfossen 

• Det legges til rette for boligbygging i byen og 
alle tettstedene. Det tilrettelegges for den 
største veksten i Hokksund og Vestfossen.

• Kontorer, handel og annen virksomheter med 
mange ansatte legges fortrinnsvis i sentrums-
områdene / langs kollektivaksene. 

• Plasskrevende næringer og handel legges til 
næringsområde på Løken eller andre nærings
områder som ligger mindre sentralt.

• Arealer langs vann og vassdrag sikres for 
allmenheten. Natur og landskap ivaretas. 

• Dyrket jord sikres for framtida, den beste jorda 
i LNF-områdene rundt byen og tettstedene vises
med hensynssone landbruk.

• Spredt boligbygging og hyttebygging videre-
føres fra tidligere plan.

Forholdet til tidligere kommuneplaner og 
reguleringsplaner
Kommunedelplanene for Hokksund, Vestfossen,
Darbu, Ormåsen og Skotselv er revidert og inngår
nå som delplaner av kommuneplanen. Arealformål
og bestemmelser er tilpasset ny plan- og byg-
ningslov.

Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre, ved-
tatte reguleringsplaner der det er avvik mellom
arealbruken på kommuneplankartene og regule-
ringsplanen. Regulerings- og bebyggelsesplaner
som detaljerer kommuneplanens arealformål, samt
regulerte friluftsformål, veier og tekniske anlegg
skal fortsatt gjelde. 

5.2 DETALJERING OG FRAMSTILLING
Bebyggelse og anlegg er inndelt i underformål, 
slik at blant annet sentrumsformål, nærings-, 
forretnings- og tjenesteytingsformål er vist 
særskilt. Grønnstruktur er benyttet på viktige
grøntarealer og forbindelser til marka. 
Eksisterende arealbruk er vist som eksisterende
arealformål. Arealer som ikke er ferdig regulert
eller utbygd og nye utbyggingsarealer er i planen
vist med fremtidige arealformål. Veier er vist med
arealformål veg. Nye veglenker og eksisterende 
og planlagte gang/sykkelveier er vist med linje-
symbol. 

5.2.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Eksisterende arealbruk og nye utbyggingsområder
inngår i hovedformål bebyggelse og anlegg (§11-
7). Arealene inkluderer tilhørende infrastruktur
som friområder, fellesarealer, offentlig og privat
tjenesteyting, veier og tekniske anlegg. Det er
laget bestemmelser som styrer hvilke utbyggings-
formål som tillates, og enkelte av dem er skilt ut
og vist med detaljert formål. 

Bolig
Det er lagt vekt på å ha utbyggingsreserver i 
Hokksund og alle tettstedene for hele kommune-
planperioden. For å nå dette målet økes bolig-
reserven på Darbu og i Vestfossen.
• For å nå målsettingen om redusert klimautslipp 

bør nye boliger fortrinnsvis lokaliseres etter 
prinsippet om samordnet areal- og transport
planlegging. Boligarealer skal ha god kollektiv-
dekning. Fortetting skal først og fremst skje i 
sentrumsnære områder. 

• Det stilles strenge krav til kvalitet på felles 
uterom og grøntarealer, og tilgjengelighet skal 
sikres for alle grupper.

• Når nye utbyggingsområder planlegges skal det 
legges til rette for variert tilbud av boliger 
tilpasset ulike aldersgrupper og livsfaser. 
Dette for at folk skal ha muligheten til å bo i 
samme område hele livet.



48

• Boliger for personer med særlige behov skal 
fordeles i hele kommunen, men slik at det 
legges flere boliger i sentrale områder med gode
tjenestetilbud. Behov for tomter til bemannede 
boliger/institusjoner skal vurderes og sikres 
i reguleringsplanprosesser og gjennom 
utbyggingsavtaler. 

Sentrumsområder
Kontorarbeidsplasser og regionale funksjoner skal
legges nær sentrum og kollektivknutepunkt.
På gateplan i sentrumsområder bør det legges opp
til publikumsrettede virksomheter av typen handel,
service og håndverk som stimulerer gatelivet. 
Det er viktig at vinduer ut mot gaten ikke blendes,
men forblir utstillingsvindu. Det bør legges særlig
vekt på estetikk i bygningens form, fasade og 
materialvalg, slik at gate- eller plassrom blir
understreket og forsterket. Dette er spesielt viktig
mot hovedgater og offentlig plasser. Byggeskikk 
og byggetradisjoner i området vektlegges.

Der utbygging og nybygging skal integreres i 
ensartete gateløp og fasaderekker bør fasaden 
utformes slik at gatens preg med horisontale og
vertikale linjer følges, men gjerne med et moderne
og mer tidstypisk formspråk. Fargesetting bør til-
passes områdenes eksisterende valører. Skrikende
farger og kontraster bør unngås. 
For å støtte opp om handel og service i tettste-
dene og Hokksund by bør boligtettheten innenfor
og opp mot sentrumsområdene være høy. Mindre
virksomheter som kan øke servicenivået i tilknyt-
ning til boligområdene tillates (frisør?)

Sentrumsområdene i tettstedene skal tilrettelegges
med nærbutikk og offentlig og privat tjenestey-
ting. I tettstedene må samlokalisering med skole,
barnehage, flerbrukshus og idrettsanlegg vurderes. 
Bebyggelsen bør utformes slik at eksisterende 
bebyggelsesstruktur og landskapsform styrkes. 
Det skal tas spesielle hensyn til bebyggelsens 
utforming mot viktige plassrom  og gateløp, samt
å styrke områdets typiske romforløp. 

Næring
Næringsvirksomhet i form av handel, service og
kontorarbeidsplasser kan etableres i sentrums-
områdene. Plasskrevende virksomhet lokaliseres 
til Løken og mindre sentrale områder. 

Eksisterende, regulerte og nye næringsområder er
vist i plankartet som næringsformål. Næringsarea-
lene på Løken (Tidligere Dunserud) ) ligger fortsatt
med skravur, da reguleringsplanen foreløpig ikke er
stadfestet Et område ved Burud er foreslått omre-
gulert fra rådstoffutvinning til næringsformål. 

Tjenesteyting
Arealformålet tjenesteyting omfatter offentlig og
private arealer til barnehager, undervisning og 
institusjoner, herunder sykehjem, betjente om-
sorgsboliger og kulturinstitusjoner, kirker og bygg
for religiøs utøvelse, forsamlingslokaler og 
administrasjon. 
Annen offentlig og privat tjenesteyting som for
eksempel legesentre og treningssentre, kan tillates
gjennom reguleringsbestemmelser. Arealer for 
tjenesteyting inngår også i sentrumsområder og 
i bebyggelse og anlegg. 
Med de forbehold at prognosene for befolkningsut-
vikling er usikre, er arealene som er lagt inn i 
planen forutsatt å dekke behovet for barnehager 
i planperioden. 
Med den befolkningsveksten som ligger inne i 
planen, kan det bli nødvendig å vurdere bygging
av ny skole/utvide eksisterende i Hokksundområdet 
i løpet av 12 års perioden.
Eiker videregående skole er viktig for kommunene.
Skolen har fin plassering og gode utearealer. 
Behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger 
i dag er ikke dekket. Det forusettes imidlertid 
dekket innenfor dagens reguleringer. 
Arealer til offentlig og privat tjenesteyting skal så
langt det er mulig, samlokaliseres i tilknytning til
tettstedene med gode kollektiv- og gang- og 
sykkeltilbud.
Eksisterende skoler, barnehager (med unntak av 
familiebarnehager), sykehjem, omsorgsboliger, 
kirker og museer utenfor sentrumsområdene er 
vist med arealformål tjenesteyting. Arealer for 
tjenesteyting inngår også i hovedformålet 
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bebyggelse og anlegg i sentrumsområdene. 
Lokalisering avklares ved utarbeidelse av regule-
ringsplaner. 

Uteareal for opphold, leik, rekreasjon og
idrett
Friområder, lekearealer og parker er en del av den
lokale grønnstrukturen. Det er utarbeidet temakart
for grøntstrukturen for byen og alle tettstedene.
Det er egne bestemmelser om uteoppholdsareal.
Eksisterende idrettsanlegg; Stadioner, idrettshaller,
fotballbaner, roanlegg, golfbaner, klubbhus, hop-
panlegg, motorsportsanlegg med mer er vist med
arealformål idrett i plankartet. Idrettshaller lokali-
sert til skoler eller annen offentlig virksomhet inn-
går i areal avsatt til tjenesteyting og
sentrumsområde. Nærmiljøanleggene er små og
vises som oftes ikke som eget formål, men inngår i
arealformål bebyggelse og anlegg generelt, tjenes-
teyting og grønnstrutur. Turløyper og lysløyper
inngår i arealer avsatt til LNF-områder og grønn-
struktur og vises som linjer. Kommunedelplan for
idrett og friluftsliv med handlingsprogram er 
førende for prioriteringer og etableringer av
idretts-, nærmiljø og friluftsanlegg.  

Fritidsbebyggelse
Det er ikke gjort endringer fra gjeldende plan når
det gjelder fritidsbebyggelse. Sone 3 områdene 
i gjeldende plan overføres til nytt planlkart.

Råstoffutvinning
Oversikt over områdene er ajourført og nøyere
kartfestet. Det foreslås utvidelse av områdene i
Renningsåsen.  Lokalitetene vises som bebyggelse
og anlegg med underformål råstoffutvinning. 
Uttaksnivå fastsettes i reguleringsplan.

Områder i oversiktskartet er
M1 Øvre Hoen grustak
M2 Hoensmarka
M3 Hønerudåsen
M4 Stenset grustak
M5 Burud Pukkverk
M6 Skarsberg pukkverk
M7 Knive
M8 tatt ut
M9 tatt ut
M10 Renningsåsen
M11 Damåsen

Massedeponi
Utbyggingsområdene planlegges og utvikles slik at
behovet for å transportere bort masser reduseres.
Areal for lagring av overskuddsmasse innarbeides i
områdeplan/detaljplan og overskuddsmasse brukes
primært på stedet, for eksempel ved bearbeiding
av terrenget. 
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Kulturminner
Kulturvern – registrert fornminner, freda bygning,
kirker og verneverdig områder. Først registrert
1986 i kommuneplanen.

1. Bygdeborg – Ristvedt Slottet
2. 3 gravhauger – Bingsveien, Kvisle
3. Gravhaug – Ødeverp
4. Bygdeborg – Mårfjell
5. 3 gravhauger – Holte søndre
6. Gravhaug, usikker – Hære
7. Gravhaug – Knivebakken, Rv 35
8. Gravrøys – Knivebakken 
9. 5 gravhauger – Nedre Dramdal
10. Gravhaug – Øvre Dramdals vei
11. Bygdeborg – Slottåsen
12. 9 gravhauger – ved Travbane
13. 3 gravhauger Harstadveien
14. Gravhaug syd for forrige ved Harstadveien
15. 2 gravhauger – Randsfjordbanen v 

Skott/Kverk
16. 5 gravhauger – Burud ( gml fyllplass)
17. 3 gravhauger – Burud (gml fyllplass)
18. Gravrøys – Burud
19. 20 gravrøyser – Burud v/Hvitstein
20. 5 gravhauger Stenseth
21. 7 Gravhauger – Hoensmarka
22. Gravhauge- Hoensmarka
23. Gravhaug, usikker – Ø.E. videregående
24. 5 gravhauger – Lerberg
25. Gravhaug – Lerberg
26. Gravhaug – Harakollen
27. Gravhaug – Kommesteinveien
28. Gravrøys – Klommesteinveien
29. 2 bygdeborger – Junger
30. 4 gravhauger – Bergshaugen
31. 5 gravhauger – Voldstadveien, Sørby
32. Gravhaug – Skistad
33. 2 gravhauger – Kirkeseter
34. Gravhaug – Kirkeseter
35. 2 gravhauger – Kirkeseter
36. 2 gravrøyser – Vestfosselva
37. 4 gravhauger – Røkkeberg
38. 8 gravhauger – Røkkeberg, v/ idrettsplass
39. 8 gravhauger – Besseberg
40. Gravhaug – Besseberg
41. 2 gravhauger – Røkebergveien

42. Gravhaug – Holegata
43. Ingen
44. 2 gravhauger – Petraborg
45. Gravhaug – Nyborg
46. Gravrøys – Grindaveien v/Sand
47. 6 gravhauger – Såsen
48. Bygdeborg – Forsvarsåsen, Brekke
49. 3 gravhauger – Karlsvang
50. 3 gravrøyser – Råenseterveien
51. Gravrøys – Råenseterveien, Svinetjern
52. Olavssteinene -  Hyttefjell, Huldrebu
53. Gravrøys – Mugggerud søndre
54. 2 gravhauger – Åssideveien, Vego
55. Bygdeborg – Skansen
56. Freda bygning – Hus 108 Dynge
57. Fred bygning – Jordmorhus, Dynge
58. Fiskum Gamle Kirke (middelalder)
59. Freda bygning – Fossesholm
60. Freda bygning – Bakke kapellangård
61. Kirke over 90 år - Haug Kirke
62. Kirke over 90 år – Bakke kirke
63. Verneverdig område – Skarragruvene
64. Verneverdig område - Smellhaugen

Fiskum gamle kirke
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5.3.2 SAMFERDSELSANLEGG 
OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Europaveier og stamveier, Andre veier, Gang- og
sykkelveier, hovednett for sykkel, Kollektivtrans-
port, Parkering. Det er laget nye temakart for
gang- og sykkelveier. 

Teknisk Infrastruktur
Teknisk infrastruktur omfatter anlegg og framfø-
ring av traseer for elektrisk kraft, fjernvarme, vann
og avløpsanlegg og telenett/fibernett. Teknisk
infrastruktur vises ikke med arealformål på plank-
artet. Luftstrekk tillates ikke i nye utbyggingsom-
råder eller i bebygde områder der kabler og
ledninger ligger i bakken.  Eksisterende kraftled-
ninger vises med hensynssone, fareområde og be-
stemmelser som hindrer bygging inn til disse.

5.3.3 GRØNNSTRUKTUR
Det er laget nye temakart for grønnstruktur, disse
er registrering av status, og er ikke juridisk bin-
dende. 

5.3.4 LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSFOR-
MÅL (LNF)
Landbruk, friluftsliv, naturvern, biologisk mang-
fold, kulturmiljøer. Det er små endringer i LNF-om-
rådene. Sone 2 områdene og bestemmelser for
spredt boligbygging i gjeldende plan overføres til
nytt plankart.

5.3.5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

5.3.6 RISKO OG SÅRBARHET
Vannforsyning, støy, skred, flom, stormflo, radon,
forurensning i grunnen, miljømål, 
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Nødvendige konsekvensvurderinger skal utarbeides
i forhold til tiltak som har vesentlige virkninger
for miljø, naturressurser og samfunn jfr med PBL
§ 4-2 og Forskrift om Konsekvensutredninger. 
I praksis vil det gjelde de delene av planen som
fastsetter rammer for framtidig utbygging og som
innebærer endringer i forhold til gjeldende plan
som omdisponering av LNF-områder (landbruks,
natur og friluftsområder) til utbyggingsformål,
endring av utbyggingsformål, herunder endring
fra næring til bolig, nye veier og baner med vi-
dere, båndlegging etter plan- og bygningsloven
med sikte på å sikre arealer for senere avklaring
og endring i utfyllende bestemmelser som medfø-
rer endring av rammer for eksempel utnyttelses-
grad og funksjonskrav mv.

Konsekvensvurderingene skal ved hvert enkelt 
innspill/endring vises med kart og nøkkelinforma-
sjon. Virkningene av de enkelte formålsendringer
på areal stilles opp i tabell med fargeinndeling
som illustrerer konfliktgraden og kommenteres
nærmere. 

Bruker av fargene er som følger: Grønn – ingen
konflikt, gul tema som må hensyntas/utredes 
nærmere på reguleringsplannivå, rød konflikt med
statlige og regionale føringer, eller fareområder,
sårbarhet og risikoområder som må løses/ivaretas
på reguleringsplannivå, eller krever større investe-
ringer og hvit – ikke relevant eller ikke vurdert på
grunn av manglende data.

6. Konsekvensutredning – forslag til endringer
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Nærmere kriterier/definisjon tema

Samfunnssikkerhet
Flom NVE’s flomsonekart 200-årsflom for Drammenselva. 

Vurderinger basert på lokalkunskap og eventuelle observasjoner og 
målinger fra tidligere flomhendelser

Kvikkleire NGUs kart for kvikkleireområder. Skredrisiko kvikkleire – NGUs 
risikovurderinger – lokalkunnskap.  

Skred/løsmasse Kvartære løsmasser og skredforekomster – NGUs aktsomhetskart for 
steinsprang (Skrednett)

Brannvann Vurderinger av brannsikkerhet og slokningsmuligheter

Helse og trivsel
Forurensning Forekomster registrert i STFs deponidatabase Annen forurensning luft, 

vann, jord.
Stråling Radonforekomster med kjent stråleintensitet Elektromagnetisk stråling
Støy Støymålinger
Friluftsliv Områder sikret til friluftsformål

Områder av betydning for friluftslivet
Lek/rekreasjon Eksisterende og planlagte (regulerte) leikeplasser
Universell utforming Tilgjengelighet for alle/universell utforming Behov for tilrettelegging

Natur og miljø
Georessurser Berggrunn, løsmasser, mineralforekomster
Fredning/vern Varig vernede naturområder
Inngripsfri natur Urørte naturområder - unngå bygging i inngrepsfrie naturområder
Biologisk mangfold Artsregistreringer stedfestet nærmere enn 500 meter. 

Naturtyper. Viktige områder for biologisk mangfold. Viltområder
Grøntstruktur Viktige grøntområder.
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Landskap og kulturvern
Kulturminner Automatisk fredete kulturminner 

Kulturminner fra nyere tid
Markslag Jordbunnsforhold – Jordvern – Skogbruk - unngå nedbygging/oppsplitting 

av dyrka mark,verneskog.
Landskap Landskapsmessig beliggenhet, eksponering,solforhold
Vannressurser 100-meters sone, bekkedrag, vannkvalitet, vannspeil, nedbørsfelt

Infrastruktur 
Gang- og sykkelveg Etablert gang- og sykkelsystem
Kollektivmulighet Tilgang til eksisterende kollektivtilbud
Trafikk Trafikksikkerhet, trafikkulykker.
Veger Tilgjengelig vegstruktur, offentlig og privat. Avkjøring.
Tele og ledningsnett Bredbånd. Høyspentledninger, telemaster - fareområder
Energianlegg Prioritere tiltak som legger opp til bruk av fjernvarme, bioenergi etc.
Vann og avløp VA-anlegg, tilgang til kommunal infrastruktur

Tettstedsutvikling
Transportarbeid Kjøreavstander. ÅDT-beregnet bilturer per enhet per døgn
Barn og unges interesser Nærhet til skole/barnehage/leikeområder
Kjøpesenter Rikspolitisk bestemmelse kjøpesenter
Tettsted utvikling Beliggenhet i tettsted. 

Primært i tettstedene, avklarte rammer for spredt boligbebyggelse. 

Endret arealbruk til utbyggingsformål vil også bli vurdert opp mot fastsatte/justerte mål 
i samfunnsdelen og forhold til kommunal økonomi og tjenesteyting.

Konsekvensvurderingene baserer seg i stor grad på foreliggende kunnskap og oppdatering av denne. 
Innhenting av ny kunnskap begrenses til spørsmål som er relevant i forhold til behandling av planen. 
På mange fagområder har Øvre Eiker kommune eksisterende kunnskap som vil bli benyttet ved vurdering 
av konsekvenser.

For konsekvensvurdering av endringsforslag vises til vedlegg 9.4.
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Vedlegg Dok Navn eiendom Sted Forslagsstiller Vurdering av Rådmannens Merknader/Innsigelser
nr Gbnr formålsendring anbefaling

1 Friområde Sundmoen Øvre Eiker kommune Fra Friområde til Anbefaler
naturvernområde Hokksund Næring formålsendring

2 Haug Prestegård Hokksund Øvre Eiker kommune Tilbakeføring fra  Anbefaler
Gbnr fremtidig offentlig formålsendring

formål til LNF med
hensynssone 
kulturmiljø

3 Boligområde på Darbu Grunneiere Fra LNF til fram- Anbefaler
Darbu tidig bebyggelse formålsendring

og anlegg

4 Utvidelse Darbu Fiskum grende- Fra LNF til Anbefaler ikke
friområdene utvalg grøntstruktur formålsendring
langs Fiskumelva

5 Arealbruk ved Darbu Fiskum grendeutvalg Utvidelse Anbefaler
Fiskum gamle hensynssone formålsendring
kirke kulturmiljø

6 Loejordet Vestfossen Øvre Eiker kommune Fra Offentlig til Anbefaler
bebyggelse og formålsendring
anlegg

7 Kolberghaugen Vestfossen Øvre Eiker kommune Fra LNF til Anbefaler
Eksisterende bolig formålsendring
boliger

8a Epleveien 23 Røren Grunneiere Fra LNF til bolig Anbefaler 
Wetterstad/Flågan formålsendring

8b Boliger Hoen bak Røren Grunneier Fra LNF til bolig Anbefaler ikke
Eiker Mølle Øyvind Foss formålsendring

9 Renningsåsen Skotselv Mesta AS Fra LNF til Anbefaler
næringsformål formålsendring

10 Steinbrudd Skotselv Grunneier Fra steinbrudd til Anbefaler
Burud Skott Myhre næringsformål Formålsendring

på ett

11 Boliger Burud Skotslev Tore Aslaksen Fra LNF til bolig Anbefaler ikke 
formålsendring

Under følger en oversikt over hvilke områder som er vurdert. Vurderingene følger som vedlegg 1

Fylkesmannens miljøvernavdelingens innsigelse
aksepteres da Øvre Eiker kommune har forstå-
else for vurderingen av at det kunnskapsgrunn-
lag som skal ligge til grunn for eventuell
formålsendring,ikke er godt nok. Det er natur-
lig at eieren av området Opplysningsvesenets
Fond vurderer videre utredninger av området.
Forslag om formålsendring til næring tas ut av
planen.

Loejordet er i dagens kommuneplan disponert
til offentlig formål. Etter ny lov vil dette for-
målet hete Offentlig/privat tjenesteyting
(OPT). I høringsutkastet ble det foreslått at
Loejordet fikk formålet Bebyggelse og anlegg
som er et videre formål og bl.a. også omfatter
bolig. Fylkesmannen har innsigelse mot en slik
endring. I kommuneplanen foreslås det at det
skal utarbeides en Sentrumsplan for Vestfos-
sen. Gjennom dette arbeidet vil det kunne av-
klares nærmere hvor store arealer Vestfossen
vil kunne trenge framover. Samarbeidet i Bus-
kerudbyen om utvikling av knutepunktene vil
også gi viktige premisser for vurdering av dette
området. Fylkesmannens innsigelse imøtekom-
mes ved at forslag om omregulering av Loejor-
det trekkes. Loejordet vil da ha få formålet
OPT.

Det tas inn en rekkefølgebestemmelse om eta-
blering av gang- og sykkelveg langs Fv73 i hele
området Skarragata.

Fylkesmannen fremmer faglig råd mot sørøstre
hjørne av foreslått utvidelse til bolig i Eple-
veien 23 ut fra nasjonale jordvern- og kultur-
landskapshensyn. Rådmannens innstilling til
kommuneplanutvalget i møte 1. desember 2010
var å følge dette rådet. Kommuneplanutvalget
signaliserte imidlertid at det ønsket å opprett-
holde sitt forslag. Rådmannen trekker derfor
sitt forslag. Hele området opprettholdes som
bolig.
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7.1 INNLEDNING 
Videreutvikling av det livskraftige Øvre Eiker er 
avhengig av at enkeltpersoner, familier, utbyggere
og investorer ser muligheter innenfor de rammer
som kommuneplanen legger, og ønsker å delta
med sin innsats. Kommuneplanens arealdel med
bestemmelser og retningslinjer trekker opp 
kommunens arealdisponering i et overordnet og 
langsiktig perspektiv. Hensikten er at det skal
skape de beste forutsetninger for alle som ønsker
å ha sitt tilhold og sin utvikling i Øvre Eiker.  

Kommuneplankartene og planbestemmelsene er
bindende for arealbruk og gir direkte rettsvirk-
ninger jf. plbl. § 1-5 og 11-6. Det innebærer 
rettigheter og plikter for grunneiere og utbyggere.
Videre gir kommuneplankartet hjemmelsgrunnlag
for kommunens behandling av enkeltsaker vedrø-
rende vern og utbygging. Arealdelen er styrende
for all videre fysisk detaljplanlegging og utbygging
i kommunen, og behandling av alle enkeltsaker må
forholde seg til planens føringer og begrensninger
som ligger i denne. 

Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre, 
vedtatte reguleringsplaner der det er avvik mellom
arealbruken på kommuneplankartene og regule-
ringsplanen  (§1-5 (2)) Regulerings- og detalj-
planer som detaljerer kommuneplanens arealfor-
mål, samt regulerte friluftsformål, veier og 
tekniske anlegg skal fortsatt gjelde. 

Etter plan- og bygningslovens § 11-7 skal kommu-
neplankartene i nødvendig utstrekning vise areal-
formålene
• Bebyggelse og anlegg
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
• Grønnstruktur
• Forsvaret
• Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende

strandsone
Disse kan etter behov inndeles i nærmere 
angitte underformål.

Videre skal det i nødvendig utstrekning angis 
hensynssoner jf. § 11-8. 

7. Bestemmelser og retningslinjer
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7.2 BESTEMMELSER
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-9, §

11-10 og § 11-11 er det utarbeidet planbestem-

melser. Planbestemmelsene er juridisk bindende. 

I tillegg er det for enkelte tema utarbeidet ret-

ningslinjer som ikke er juridisk bindende, men 

som vil ha en veiledende funksjon overfor tiltaks-

havere, eiere, brukere og myndigheter. Hjemmel 

for den enkelte bestemmelse er angitt i parentes.

Henvisninger gjelder plan- og bygningsloven 

om ikke annet er angitt. 

7.2.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Disse bestemmelsene gjelder for de områdene som

på plankartet er vist som eksisterende eller plan-

lagte områder for bebyggelse og anlegg med

underformål. 

1.  Plankrav § 11-9 nr. 1, § 11-10 nr. 1 
Arbeid og tiltak som nevnt i plbl. § 20-1 første

ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m og § 20-2 a,

c og d samt fradeling til slike formål kan ikke finne

sted før området inngår i reguleringsplan. Det skal

lages områdereguleringsplan når kommuneplan

eller kommunedelplan ikke gir de overordnede dis-

poneringer som er nødvendig for detaljregulerings-

arbeidet. 

Unntak 
Oppføring av nybygg, påbygg og tilbygg samt 

garasjer og uthus for eksisterende småhusbebyg-

gelse samt bruksendring til boligformål innen 

eksisterende boligområder er unntatt fra plan-

kravet dersom følgende kriterier er oppfylt:

a) Bestemmelsene om utnyttelsesgrad og 

uteoppholdsareal må overholdes jf. pkt. 2 og 5. 

b) Tomteareal for eneboliger, evt. enebolig med 

hybelleilighet skal ikke være mindre enn 500 m2. 

c) Oppføring av inntil to boenheter i form av 

frittliggende småhus.

d) Unntaket gjelder også fradeling av en parsell 

i tilknytning til byggesaken. Dersom parsellen 

som deles fra er større enn 2,5 daa skal tiltaket 

likevel inngå i reguleringsplan eller detaljplan. 

e) Ved påfølgende, enkeltvis utbygging kan det 

ikke bygges mer enn to enheter innenfor samme

felt uten at tiltakene inngår i reguleringsplan 

eller detaljplan.

2. Utnyttelse  § 11-9 nr. 5
Maksimal utnyttelsesgrad for boligområdene er BYA

= 30% og for sentrumsområdene BYA = 50%. Der

høyere utnyttelsesgrad er hjemlet i eldre regule-

ringsplan gjelder utnyttelsesgraden gitt i regule-

ringsplanen foran denne bestemmelsen. Forøvrig

gjelder denne bestemmelsen foran eldre regule-

ringsplaner med lavere utnyttelse, med unntak for

følgende reguleringsplaner og detaljplaner:

-    reguleringsplan Hakavik (01.09.1999) nr. 578

- reguleringsplan Hyttebebyggelse 

Hoensvannsveien (18.06.2003) nr. 590

- reguleringsplan Gårdsturisme Junger 

(27.09.2000) nr. 556

- detaljplan Bollerud I (18.11.2004) nr. 593

- detaljplan Horne (15.05.2002) nr. 588

- detaljplan Fjerdingstad (17.04.2002) nr. 585

- reguleringsplan Buskerud Folkehøyskole 

Heimtun (15.06.2005) nr. 597

- reguleringsplan Gamle Hokksund 

(23.05.2007) nr 129

3. Byggehøyder § 11-9 nr. 5
Alle høyder er målt i forhold til gjennomsnittlig

planert terreng, der ikke annet er angitt.

For boligområdene gjelder generelt en maksimum

mønehøyde på 9 meter, gesimshøyde fra gjennom-

snittlig planert terreng.; 8  meter.

For sentrumsområdene gjelder generelt følgende

maksimum byggehøyder:

• Hokksund: 13 meter. Det kan bygges høyere der

dette er avklart i reguleringsplan.

• Gamle Hokksund: 8 meter. 

• Vestfossen og Skotselv: 10,5 meter.

• Ormåsen og Darbu: 10,5 meter, forutsatt at 

tredjeetasjer er tilbaketrukket.
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4. Rekkefølge § 11-9 nr. 4
Utbygging innenfor områdene for bebyggelse og

anlegg kan ikke finne sted før eksterne og interne

tekniske anlegg (veg, vann, avløp, el-forsyning,

tilknytning til høyhastighets kommunikasjonsnett,

gang- og sykkelveg vist på delplankartet) og sam-

funnstjenester (helse- og sosialtjenester, herunder

barnehager, skoler og skolefritidsordninger) er eta-

blert. § 11-9 nr. 3 og § 11-10 nr. 2

Uteoppholdsareal skal opparbeides og ferdigstilles

samtidig med byggetiltaket. Det kan gis midlerti-

dig brukstillatelse med konkret frist for ferdigstil-

lelse. Planer for uteoppholdsareal er en del av de

tekniske planene for et utbyggingsområde og skal

godkjennes av kommunen.

I Ormåsen skal utbygging av delområdene for bolig

skje i den nummerrekkefølge som er vist på del-

plankartet.

Utbygging av området Kolberghaugen i Vestfossen

kan ikke skje før det er etablert gang og sykkelveg

langs Fv73 i hele området til Skarragata. Tillatelser

gitt i Planutvalgssak nr 87/07

unntas.

5. Uteoppholdsareal § 11-9 nr. 5
For nye tiltak innenfor byggeområdene skal det do-

kumenteres hvordan uteoppholdsareal og grønn-

struktur er ivaretatt. 

For frittliggende småhus skal det avsettes et bruk-

bart uteoppholdsareal på minst 200 m2 pr. boen-

het for boenheter større enn 55 m2 BRA. For

boenheter på 55 m2 BRA eller mindre skal det av-

settes slikt areal på minst 50 m2 pr. boenhet. For

flermannsboliger med mer enn to boenheter, rekke-

hus og kjedede eneboliger skal det avsettes et

brukbart uteoppholdsareal på minst 150 m2 pr. bo-

enhet. For bolighus med mer enn 10 boenheter

skal det avsettes slikt areal på minst 50 m2 pr. bo-

enhet. 

Krav til uteoppholdsareal skal dekkes på tomten

bygningen ligger på. Brukbart uteoppholdsareal

skal være egnet til lekeareal og rekreasjon. 

For boenheter i sentrumsområdene skal det avset-

tes et brukbart uteoppholdsareal på minst 20 m2

pr. boenhet. Private balkonger, terrasser og lig-

nende kan medregnes, men kravene til lekeareal

må oppfylles uavhengig av slike på bakkeplan. 

Øvre Eiker klassifiserer lekeplasser i henhold til an-

tall tilhørende boliger, arealets størrelse og av-

stand. Det skal i hvert boligområde være

tilfredsstillende:

a. Sandlekeplass: mindre barn, min. 50 m2, 

for hver 25. bolig.

b. Kvartalslekepass: større barn, min. 2000 m2, 

kapasitet for 25-200 familieboliger.

c. Ballplass: større barn, min. 2500 m2, kapasitet 

for 150-600 familieboliger.

d. Sentralt lekefelt/park: 6000 m2, dimensjonert 

for 600-2000 familieboliger.

I boligområder med større avstand enn 500 m til

nærmeste friområde/park, eller i annet sammen-

hengende grøntareal åpent for allmenn ferdsel,

skal det være sikret og opparbeidet et areal på 

minimum 1,5 daa til lek/park for strøket før det

gis byggetillatelse for nye boliger.

Lekeplassene må få god plassering i forhold til

hverandre og må lett kunne nås fra boligene. 

De skal utformes slik at de gir gode lekemiljøer.

Lekeplassene skal plasseres trafikksikkert og ikke

ved snuhammer, p-plass eller hovedvei. Lekeplas-

ser bør knyttes til gangforbindelser. Transformator-

kiosker og høyspentlinjer skal ikke reguleres eller

føres over lekeplasser. Lekeplasser bør plasseres 

på areal som det er lett å utnytte. Der andre krav

til uteoppholdsareal er angitt i reguleringsplaner

gjelder de fremfor de ovenstående.
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6. Parkering § 11-9 nr. 5
Krav til parkeringsdekning ved regulering av nye

prosjekter og der annet ikke fremgår av eldre regu-

leringsplaner. 

Minimum antall parkeringsplasser 

Pr. 1000 kvm for næringsbygg som kontor, handel,

forretning 20.

For leiligheter/hybler og eneboliger:

Sentrumsområdene Boligområdene

1-2 roms: 1,2 1-2 roms: 1,5

3 roms 1,3 3 roms 2,0

4+ roms 1,5 4+ roms 3,0

egen bolig: 2.0 egen bolig: 3,0

Det skal settes av nok areal til sykkelparkering.

Minst 50 prosent av plassene skal være overbygde.

7.2.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR

1. Høyspenningsanlegg § 11-9 nr 3, nr 6 
og nr 7. § 11-10 nr 2
Luftstrekk tillates ikke i nye utbyggingsområder

eller i bebygde områder der kabler og ledninger

ligger i bakken. 

2. Avkjørsler § 11-9 nr. 3 og § 11-10 nr. 4 
og byggegrense langs vei § 11-9 nr. 5
Byggegrenseavstanden angir den generelle bygge-

grenseavstanden som er lagt til grunn for vegruten

som helhet. På den enkelte vegruten kan det fin-

nes avgrensede strekninger som er gitt en avvi-

kende byggegrenseavstand.

For kommunale veier er den generelle byggegren-

sen, regnet fra kjørebanens midtlinje, 15 meter.

Der annen byggegrense er angitt i reguleringspla-

ner gjelder disse foran de generelle byggegrensene. 

Ved utbygging skal det gjennom kanaliseringstiltak

søkes å begrense antall avkjørsler til kommunale

veier og til fylkesveinettet.

7.2.3 GRØNNSTRUKTUR
I områder avsatt til grønnstruktur kan tillates

enkel tilrettelegging for friluftsliv og opplevelse i

form av tursti, fortøyningsbrygge, toalett og bade-

plass uten reguleringsplan etter vedtak i planut-

valget. Det er en forutsetning at tiltaket er

tilpasset natur og landskap og at hensyn til biolo-

gisk mangfold er ivaretatt. 

7.2.4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFOR-
MÅL SAMT REINDRIFT (LNF(R)-OMRÅDENE)
§ 11-9 nr. 1, 3, 6 og 7, § 11-11 nr. 1 og 2.

LNF(R)-områdene omfatter størstedelen av kommu-

nens arealer. Innenfor LNF(R)-områdene er det

vanlig å skille mellom tre soner (sone 1, 2 og 3),

hvorav sone 2 og 3 er særskilt angitt. Sone 1 er

den delen av LNF(R)-områdene der det ikke

gjennom bestemmelser er åpnet for spredt utbyg-

ging, mens det i sone 2 åpnes for spredt bolig- og

ervervsbebyggelse og i sone 3 for spredt fritidsbe-

byggelse.  

1. LNF(R) sone 1
Disse reglene gjelder for de områdene som på kom-

muneplankartet er vist som LNF(R)-områder og

ikke er angitt som sone 2 eller 3. Reglene følger

direkte av plan- og bygningsloven.

Innenfor disse områdene tillates ikke nyoppføring

eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs-

eller fritidsbebyggelse. Deling tillates ikke med

mindre tiltaket er tilknyttet stedbunden næring. 

(§ 26-1).

For driftsbygninger i landbruket, der det er behov

for det og ikke er til vesentlig ulempe for naboer,

tillates en gesimshøyde på inntil 11m og en møne-

høyde på inntil 12m. I øvrige tilfeller vises det til

maksimalhøydene i plbl. § 29-4.
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Innenfor stedbunden næring tillates at eksiste-

rende bebyggelse benyttes til annen næringsvirk-

somhet på nærmere vilkår jf. egen veileder om

Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss. 

2. LNF(R) sone 2 
Disse bestemmelsene gjelder LNF(R)-områder 

angitt som sone 2, der det åpnes for spredt bolig-

og ervervsbebyggelse. Sone 2-områdene er gitt 

følgende betegnelser: Bingen, Fjerdingstad, Burud

I og II, Kolbræk, Horne, Hamre/Brekke, Bollerud,

Hakavik, Åssida, Fiskum Sør, Skogen og Lurdalen.

Innenfor disse områdene er det tillatt med spredt

bolig- og ervervsbebyggelse dersom tiltaket inngår

detaljplan. Detaljplan kan unnlates for bygging av

en boenhet på følgende (a – h) vilkår:

a. Det bygges ikke nærmere enn 10 m fra dyrka 

eller dyrkbar mark og produktiv skog av høy 

bonitet regnet fra tomtegrense.

b. Silhuett-, fjern- og nærvirkning kartlegges 

ved egne skisser. Horisontlinjer brytes ikke.

c. Det bygges ikke i område som er verdisatt som 

”svært viktig” eller ”viktig” i Øvre Eiker 

kommunes naturdatabase (Natur 2000).

d. Tiltaket må ikke være nærmere (1) sikringssone 

rundt automatisk fredet kulturminne etter 

kulturminneloven § 6 eller (2) fredningsområde

rundt vedtaksfredet kulturminne etter § 19 enn 

10 m regnet fra tomtegrense.

e. Minimumsavstand til etablerte ferdselsårer for 

friluftsliv i LNF(R)-områdene, som stier, 

skiløyper m.m. må være 20 m.

f. Det bygges ikke i områder som i følge NGIs 

kartlegging er utsatt for flom eller jordras.

g. Det kan ikke gjennomføres terrenginngrep, som 

grave- og sprengningsarbeider, trefelling eller 

lignende, før byggetillatelse er gitt. Vegetasjon 

som etter kommunens skjønn har verdi som 

miljøfaktor eller for øvrig er verdifull skal 

bevares.

h. Bestemmelsene til byggeområdene 7.2.1 pkt.

1c, 2 (utnyttelse), 3 (byggehøyder) og 5 

(uteoppholdsareal) og bestemmelse til 

samferdsel og tekniske anlegg 7.2.3 

byggegrenser og avkjørsler) gjelder tilsvarende.

All bebyggelse som ikke tilknyttes kommunalt 

avløpsnett skal ha utslipp i henhold til forskrift for

separate avløpsanlegg, eller i samsvar med krav

stilt i rammetillatelsen for Øvre Eiker kommune.

Utslippsløsningen skal dokumenteres i henhold til

ovennevnte krav før byggetillatelse gis. All bebyg-

gelse som ikke tilknyttes kommunalt vannverk skal

ha tilfredsstillende vannforsyning med hensyn til

kvalitet og kvantitet. Vannforsyningen skal doku-

menteres i henhold til ovenstående før byggetilla-

telse gis. § 27-1 og § 27-2

Omfanget av ny spredt bebyggelse på alle områ-

dene samlet er begrenset til 15 pr år og 5 totalt

innenfor hvert enkelt sone 2-område. Det legges

opp til at enkelte av disse 15 kan oppføres utenfor

sone 2-områdene etter dispensasjonsbehandling i

tråd med egne retningslinjer. 

Jordloven §§ 9 og 12 gjøres gjeldende i LNF(R)

sone 2. (jordloven § 2 andre ledd)

3. LNF(R) sone 3 
Disse bestemmelsene gjelder LNF(R)-områder 

angitt som sone 3. Innenfor denne sonen avgren-

ses det 4 mindre områder der det kan tillates 

feltutbygging med inntil 5 hytter pr. år. Disse om-

rådene er Himsjø/Hoensvannet (30), Hakavika (8),

Storkleiv (7) og Hamre (5) (samlet antall i paren-

tes). Det er krav om detaljplan for utbygging i

feltområdene.

Maksimum størrelse for nye hyttebygg er 80 kvm

BYA. I tillegg kan det oppføres anneks/uthus som

frittstående bygning, men ikke over 40 kvm BYA.

Terrasse av rimelig størrelse kan bygges i tillegg.

Oppføring av frittstående platting/terrasse er ikke

tillatt. Hyttene skal tilpasses den allerede eta-

blerte bebyggelsen og landskapet.
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Maksimal størrelse gjelder alle nye hytter, både i

spredte områder og i felt samt eksisterende hytter

som ligger i sone 3 områdene og som oppfyller

kravene i bestemmelsene til fritidsbebyggelse. 

For eksisterende hytter som ligger i sone 3 områ-

dene og som ikke oppfyller bestemmelsene eller

som ligger i forbudssonene inkludert 100 meters-

beltet vil det være forbudt med tiltak etter plan-

og bygningslovens §§ 20-1 første ledd, bokstav a,

b, d, e, g, i, j, k, l og m, 20-2 bokstav a, c og d og

20-3 første ledd, bokstav a og d, og det vil være

nødvendig å søke dispensasjon dersom det skal

iverksettes tiltak som omfattes av nevnte lovpara-

grafer

I resten av sone 3 tillates det å bygge inntil tre

hytter pr år.  I de områdene som åpnes for spredt

utbygging kan det bygges inntil en enhet på føl-

gende (1 – 12) vilkår:

a. Det bygges ikke nærmere enn 10 m fra dyrka 

eller dyrkbar mark og produktiv skog av høy 

bonitet regnet fra tomtegrense. Samme avstand

gjelder i forhold til driftsveier i jord- eller 

skogbruket.

b. Silhuett-, fjern- og nærvirkning kartlegges 

ved egne skisser. Horisontlinjer brytes ikke.

c. Det bygges ikke i område som er verdisatt som 

”svært viktig” eller ”viktig” i Øvre Eiker 

kommunes naturdatabase (Natur 2000).

d. Det bygges ikke lenger unna eksisterende 

bilveg enn 100 m 

e. Tiltaket må ikke være nærmere (1) sikringssone 

rundt automatisk fredet kulturminne etter 

kulturminneloven § 6 eller (2) fredningsområde

rundt vedtaksfredet kulturminne etter § 19 

enn 10 m regnet fra tomtegrense.

f. Minimumsavstand til etablerte ferdselsårer 

for friluftsliv i LNF(R)-områdene, som stier, 

skiløyper m.m. må være 20 m.

g. Maksimal størrelse på tomtene er 1 500 m2.

h. Det tillates ikke opparbeidelse av bilvei.

i. Størrelsen på fritidsboligene må tilpasses 

terreng og eventuelle andre hytter i området. 

Maksimal gesimshøyde er 3,5 m og maksimal 

mønehøyde er 5,0 m, begge målt fra gjennom-

snittlig planert terreng. Grunnmurens høyde 

bør ikke være over 1 m. Takvinkel skal være 

mellom 18 og 45 grader.

j. Fritidsboligen skal bygges i trematerialer eller 

andre naturmaterialer som ikke er skjemmende 

for omgivelsene.

k. Det tillates ikke innlagt vann uten at det er 

gitt utslippstillatelse.

l. Det kan ikke gjennomføres terrenginngrep, 

som grave- og sprengningsarbeider, trefelling 

eller lignende, før byggetillatelse er gitt. 

Vegetasjon som etter kommunens skjønn har 

verdi som miljøfaktor eller for øvrig er verdifull 

skal bevares.

Jordloven §§ 9 og 12 gjøres gjeldende i LNF(R)

sone 3. (jordloven § 2 andre ledd)

7.2.5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
§ 11-11 NR. 5 
Det ikke tillatt med tiltak som nevnt i plan- og

bygningslovens §§ 20-1 første ledd bokstad a, b,

d, e, g, h, i, j, k, l og m, 20-2 bokstav a,c og d og

20-3 første ledd, bokstav a og d, nærmere enn 100

m fra strandlinje i vassdrag, målt i horisontalpla-

net ved gjennomsnittelig flomvannstand. Med

vassdrag menes elver, bekker, vann og våtmark

med helårs vannføring

7.2.6 FELLES BESTEMMELSER 
1. Universell utforming § 11-9 nr. 5
I alle plansaker, uavhengig av plannivå, skal det

redegjøres for hvordan hensynet til universell ut-

forming og medvirkning fra Rådet for funksjons-

hemmede er ivaretatt. 
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2. Støy § 11-9 nr. 6
Inntil gule og røde støysoner er kartfestet i kom-

munen, stilles det krav om støydokumentasjon ved

planlegging og søknad om ny støyfølsom arealbruk

i områder som er utsatt for støy fra veitrafikk,

jernbane eller andre støykilder. Det stilles også

krav om støydokumentasjon ved planlegging av ny

støyende virksomhet. Det vises for øvrig til veile-

dende Retningslinjer for behandling av støy i are-

alplanleggingen (T-1442). 

3. Estetikk og bevaringshensyn 
§ 11-9 nr. 6 og 7
Byggverk skal tilpasses landskap og eksisterende

bebyggelse og ha høy kvalitet i arkitektur med

hensyn til volum, form, farge og materialbruk. 

Det skal legges vekt på å bevare åsprofiler og 

landskapssilhuetter. 

For byggverk som i seg selv eller som del av et

bygningsmiljø i det ytre har historisk, arkitekto-

nisk eller annen kulturell verdi som bør bevares,

kan kommunen kreve at det tas hensyn til disse

verdiene ved endring av bestående byggverk eller

oppussing av fasade, og nekte riving. Med sikte på

bevaring og/eller gjenoppretting av husets karak-

ter kan kommunen kreve at husets takform, fasade,

vinduer, dører, materialbruk og farger oppretthol-

des eller tilbakeføres. 

For byggeområdene i tettstedene er det utarbeidet

egne detaljplankart. Kommunedelplanene for hvert

tettsted angir rettsvirkningen. Disse bestemmelser

gjelder også for disse plankartene. 

4. Kulturminner § 11-9 nr. 7
Alle forslag til planer innenfor området må sendes

fylkeskommunens kulturavdeling til uttalelse jf.

kulturminneloven §§ 8 og 9.

5. Større varehandelsentra 
§ 11-9 nr. 5 og § 11-10 nr. 2 
For etablering av kjøpesentra eller forretningsvirk-

somhet for detaljhandel gjelder forskrift om riks-

politisk bestemmelse for kjøpesentre fastsatt 27.

juni 2008.

Kjøpesenter og forretningsvirksomhet for detalj-

handel skal lokaliseres til områder avsatt til sen-

terområde i kommunedelplanene. Unntak er

etablering av forretningsvirksomhet for arealkre-

vende varer (møbler, hvitevarer og brunevarer med

interiørvarer) der dette er vist i reguleringsplan.

Nærbutikker med dagligvareprofil kan etableres

utenfor sentre, forutsatt at de er tilknyttet bolig-

områder. Størrelse og funksjon skal være tilpasset

det lokale nærmarkedet og slik at butikkens mar-

ked ikke overlapper nærmarkedet til tettstedssen-

teret eller annen nærbutikk.

6. Råstoffutvinning § 11-9 nr 1 
Arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslo-

vens §§ 20-1 første ledd bokstad

a,b,d,e,g,i,j,k,l,og m, 20-2 bokstav a, c og d og

20-3 første ledd, bokstav a og d, knyttet til mas-

seuttak, kan ikke finne sted før området inngår i

reguleringsplan., jf  7.2.1

7. Garasjer § 11-9 nr. 5
Maksimal størrelse for garasjer/uthus inkludert

eventuell bod i byggeområdene er BYA=50m².

Denne bestemmelse gjelder uregulerte områder og

regulerte områder der det ikke er satt maksimal-

størrelse for garasjer/boder.

8. Beredskap og sikkerhet 
§ 11-9 nr. 5 og 6 
(Avbøtende tiltak, flom, vassdragsrelatert fare,

skred og kvikkleire)
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Flom

I flomutsatte områder skal krav til flomsikker høye

vist på juridisk bindende temakart for flomsoner,

utarbeidet etter NVE ’s flomsonekart for Drammens-

elva av 2005, kartblad Hokksund legges til grunn i

områder avsatt til utbyggingsformål. I henhold til

rapporten tillates det ikke nye bygninger eller byg-

ningselementer lavere enn beregnet 200 års flom. 

Ved utbygging skal flomforholdene alltid dokumen-

teres også for de områder som ikke er vist på flom-

sonekartet. Planbehandling kan gi grunnlag for

unntak fra denne bestemmelsen.

Skred

I utbyggingsområder med risiko for kvikkleireskred,

jfr. NGI rapport 20001008-19 og NGUs aktsomhet-

skart for steinsprang, skal det alltid foretas geo-

tekniske utredninger og undersøkelser, samt

nødvendige sikringstiltak før bygging tillates. Det

vises til juridisk bindende temakart for kvikkleires-

kred og steinsprang med kvikkleireområder num-

meret fra 1-14. 

Alle tiltak i kommunen skal prosjekteres og utføres

på en slik måte at det ikke oppstår fare for skred.

Dette gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at

dette ikke er nødvendig.

9. Energiøkonomisering 
§ 11-9 nr 3,5,6 og 8
Utbygging med energireduserende løsninger og

systemer for vannbåren oppvarming tilrettelagt for

fornybare energikilder som bioenergi, jordvarme og

grunnvann foretrekkes fremfor utbygging med tra-

disjonelle energiløsninger. Det kreves utredning av

energiløsninger/varmeplan for alle nye bebyggel-

sesområder og større bygg enn 400 m².

10. Fjernvarmeanlegg 
§ 27-5 og § 11-9 nr 3
Alle byggetiltak over 400 kvm BRA innenfor 

konsesjonsområdet for fjernvarme skal knyttes 

til fjernvarmeanlegget. Dette gjelder også ved 

tilbygg, hovedombygging og bruksendring med

samlet bruksareal over 400 kvm. Da omfattes hver

enkelt bygning/bygningsdel av tilknytningsplikten. 

Det er et krav at vannbåren varme skal kunne

dekke alt varmebehov i byggetiltaket som omfattes

av bestemmelsen. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan som omfatter

arealer innenfor konsesjonsområdet skal det i plan-

bestemmelsene vises til tilknytningsplikten. 

§ 11-9 nr. 8 

Tilknytningsplikt for byggeier betinges av at fjern-

varmeselskapet påtar seg en forpliktelse til å tilby

tilknytning til alle byggetiltak som nevnt i første

ledd. Kommunestyret kan dispensere fra den gjen-

sidige tilknytingsplikten, jfr retningslinjer, se vei-

ledende retningslinjer 7.3.3. nr 3. 

11. Utbyggingsavtaler § 11-9 nr. 2
Utbyggingsavtale vil være en forutsetning der det

er aktuelt med infrastrukturtiltak (både grønn og

teknisk infrastruktur) ut over det som kan påleg-

ges tiltakshaver i medhold av plan- og bygningslo-

ven, bl.a. §§ 18-1 og 18-2. Det samme gjelder

miljø- og kulturtiltak (§ 28-1) og organisatoriske

tiltak. Samtidig vil det være en forutsetning at

krav til utbyggingen som følger av plan- og byg-

ningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av

denne i nødvendig grad utdypes i utbyggingsav-

tale. Dette vil bl.a. gjelde rekkefølgebestemmelser

og utforming/tekniske krav. 

Kommunens forventinger til slike avtaler er at 

følgende temaer reguleres:

• Teknisk og grønn infrastruktur

• Miljø- og kulturtiltak og organisatoriske tiltak

• Utforming/tekniske krav

• Kostnadsfordeling

• Ansvarsforhold
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• Sikkerhetsstillelse ved evt. forskuttering

• Rekkefølge/fremdrift

Formålet med bruk av utbyggingsavtaler er bl.a. å

realisere kommunens utbyggingsstrategi, i tråd

med kommuneplanen og øvrige styringsdokumen-

ter. 

12 Forholdet til formålsangivelse i eldre 
planer
Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre over-

ordnede planer, eldre reguleringsplaner og eldre

detaljplaner, med ovennevnte unntak jf. 6.2.1 pkt.

3 og 5 § 1-5 og § 11-6. Kommuneplanens arealdel

gjelder foran eldre, vedtatte reguleringsplaner der

det er avvik mellom arealbruken på kommune-

plankartene og reguleringsplanen (§1-5 (2) ). Re-

gulerings- og detaljplaner som detaljerer

kommuneplanens arealformål, samt regulerte fri-

luftsformål, veier og tekniske anlegg skal fortsatt

gjelde. 

13 Hensynssoner (§11-8)
Følgende hensynssoner er brukt i oversiktskartet:

Sikringssoner § 11-8 a, jfr. § 12-6

• Drikkevannforsyning. Grunnbrønn Skar (120) 

Klausulering.

• Nedslagsfelt drikkevann Kolbrekkvann og 

Glitre (110) Det vises til klausulering for disse

områdene.

Faresoner § 11-8 a, jfr. § 12-6

• Faresone Skytebane (360 Skytebane) 

- Fiskum og Myhrespiten.

• Faresone høyspenningsanlegg (370) 

Soner med angitte særlige hensyn § 11-8 c, jf. §

12-6

• Landskap (550) - Se 7.3 Veiledende 

retningslinjer - 4. (L) Retningslinjer for 

verdifullt kulturlandskap (rundt tettsted)

• Naturmiljø (560) § 11-8 c, jf. § 12-6 Se 7.3 

Veiledende retningslinjer 5. (N) Retningslinjer 

for særlige verdifulle naturområder (gjelder 2 

områder). Sirikjerke og Holtefjell.

• Friluftsliv (530) - Se 7.3 Veiledende retnings-

linjer - 6. (F) Retningslinjer for verdifulle 

områder for friluftsliv (gjelder 2 områder). 

Krukekollen i Hokksund og Kopperudåsen i 

Skotselv.

• Bevaring Kulturmiljø (570) Fossesholm 

Herregård, utvidelse Fiskum gamle kirke og 

områder mellom Eikertun og Haug kirkegård.

Båndleggingsone (§11-8 d, § 12-6)

• Båndlegging for regulering etter plan- og byg-

ningsloven (710) Golfbane Hokksund, og Løken

næringsområde.

• Båndlegging etter lov om kulturminner(730) - 

Fiskum gamle kirke

• Båndlegging etter andre lover (masseuttak – 

disse listes i kap 5.2.1)

• Båndlegging etter lov om naturvern (720)

1. Hamrefjell Naturrreservat fredet 16.11.1984 

200 daa Mineraler

2. Haugnes Naturminne fredet 15.01.1988 1 

daa Fossilf. bergart

3. Krekling Naturminne fredet 15.01.1988 4 daa

Fossilf bergart

4. Skarra Naturminne fredet 15.01.1988 1 daa 

Fosilf bergart

5. Kolbergtjernmyra Naturreservat fredet 

20.06.1986 550 daa Myr

6. Fiskumvannet Naturreservat fredet 

19.04.1974 1145 daa Våtmark

7. Råen Naturreservat fredet 18.04.1986 15 daa

Edellauvskog

8. Sandsbekken Naturreservat fredet 18.04.1986

94 daa Edellauvskog

9. Stavlum Naturreservat fredet 18.04.1986 17 

daa Edellauvskog
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7.3 VEILEDENDE RETNINGSLINJER
Retningslinjene under er kun av veiledende karak-

ter og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for

vedtak etter planen. I forhold til planbestem-

melsene gir retningslinjene ytterligere holdepunkt

og føringer for praktisering av planen (f.eks. ved

utarbeiding av reguleringsplan etc.)

7.3.1 RETNINGSLINJER FOR STØRRE 
BYGNINGSVOLUM I BYGGEOMRÅDENE
a. Store bygningsvolum bør utformes slik at 

bygningen virker oppbrutt i fasade og gesims. 

b. Bebyggelsen bør utformes slik at eksisterende 

bebyggelsesstruktur og landskapsform styrkes. 

Ta spesielle hensyn til bebyggelsens utforming 

mot viktige plassrom og gateløp, samt å styrke 

områdets typiske romforløp. 

c. Det bør legges særlig vekt på estetikk i 

bygningens form, fasade og materialvalg, slik at

gate- eller plassrom blir understreket og for

sterket. Dette er spesielt viktig mot hovedgater 

og offentlig plasser. Byggeskikk og bygge-

tradisjoner i området vektlegges.

d. Der utbygging og nybygging skal integreres i 

ensartete gateløp og fasaderekker bør fasaden 

utformes slik at gatens preg med horisontale og

vertikale linjer følges, men gjerne med et 

moderne og mer tidstypisk formspråk. 

e. Fargesetting bør tilpasses områdenes 

eksisterende valører. Skrikende farger og 

kontraster bør unngås. 

f. På gateplan i sentrumsområder bør det legges 

opp til publikumsrettede virksomheter av typen 

handel, service og håndverk som stimulerer 

gatelivet. Det er viktig at vinduer ut mot gaten 

ikke blendes, men forblir utstillingsvindu.

7.3.2 RETNINGSLINJER FOR LNF(R)-
OMRÅDENE

1. Retningslinjer for dispensasjon fra LNF(R)
-formålet i sone 1 og utfyllende retningslin-
jer for spredt bolig- og ervervsbebyggelse i
sone 2-områdene. 

Følgende forhold dokumenteres og hensyntas:

a) Overordnede føringer for arealbruken 

(evt. nasjonale og regionale planer, retnings-

linjer og vedtak (om vern, fredning e.l.) m.v.) 

kartlegges.

b) Det bygges ikke i randsonene rundt tettstedene 

jf. grønn strek på kommuneplankartet.

c) Det bygges ikke ved de store innfartsårene til 

kommunen. Det gjelder byggeforbudssone langs

stamveiene med 100 m, riksveiene med 50 m 

og fylkesveiene med 15 m.

d) Lokaliseringskriteriene gitt i bestemmelsene til 

sone 2-områdene gjelder tilsvarende.

e) Avstand til dyrka mark og gårdstun, samt 

forholdet til driftsveger og til produksjonsform 

på nærliggende dyrka mark, kartlegges og 

vurderes.

f) Bonitet på skogsmark og forholdet til skogsdrift

og driftsveger for skogbruk kartlegges og 

vurderes. 

g) Innvirkning på viktige økosystemer og kretsløp 

(for bl.a. små- og storvilt (dyr og fugler), 

fisk, dyr i vassdrag og planter – særlig 

rødliste-arter) vurderes.

h) Innvirkning på områder som er viktige av 

hensyn til biologisk eller geologisk mangfold 

vurderes.

i) Fare for forurensning (bl.a. i form av støy, 

stråling, radongass eller (andre) utslipp til 

luft/jord/vann, herunder ved flytting av 

masser) vurderes. 

j) Det bygges ikke i områder som er markert som 

verdifulle landbruks-, natur- eller friluftsområder 

eller områder med tilsvarende kvaliteter.

k) Eksisterende veier benyttes og veiskjæringer 
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unngås i størst mulig utstrekning.

l) Vann- og avløpsløsning må tilfredsstille 

kravene i bestemmelsene til sone 2-områdene.

m)Adkomstsituasjonen og forholdet til trafikk-

sikkerhet og tilgjengelighet bl.a. for utrykning, 

skoleskyss og renovasjon vurderes.

n) Mulighetene for alternativ lokalisering vurderes.

2. Utfyllende retningslinjer for fritidsbebyg-
gelse i sone 3-områdene
Følgende forhold dokumenteres og hensyntas:

a. Dokumentasjon skal følge delings-/byggesaken.

b. Innvirkning på viktige økosystemer og kretsløp 

(for bl.a. små- og storvilt (dyr og fugler), fisk, 

dyr i vassdrag og planter – særlig rødlistearter) 

vurderes.

c. Innvirkning på områder som er viktige av 

hensyn til biologisk eller geologisk mangfold 

vurderes.

d. Det skal dokumenteres at drikkevannskilde 

har tilfredsstillende kvalitet

e. Farger skal være naturtilpasset og skal gis i 

byggemelding. Taktekking skal være tilpasset 

materialbruken og omgivelsene forøvrig og 

oppgis i byggemelding. 

f. Som hovedregel skal det installeres godkjent 

privetløsning for hytter. Før det gis bygge-

tillatelse skal det kunne dokumenteres tilfreds-

stillende vannkilde. Hytteeierne må dekke 

utgiftene ved renovasjonsanlegg eller 

renovasjonsordninger. 

g. Fritidsbebyggelsen skal forøvrig legges slik at 

det blir størst mulig urørte utmarksarealer. 

h. Brygge på bebygd eiendom til sikring av eierens

eller brukerens atkomst, kan tillates i områder 

hvor det ikke strider mot estetiske, landskaps

messige eller andre allmennhensyn. Brygger skal

oppføres som enkle, lette konstruksjoner, som 

kan oppføres med minst mulig terrenginngrep. 

Bryggetype og -utforming skal tilpasses de 

stedlige forhold, og brygger skal ikke være 

større enn at de dekker behovet for atkomst 

med en vanlig fritidsbåt. 

i. Inngjerding av hyttetomt er ikke tillatt. Der 

hvor hyttetomta ligger inntil vann skal det være

fri ferdsel over tomta og langs strandlinja. 

Dersom det oppstår konflikt i forbindelse med 

husdyrs ferdsel, kan det gis tillatelse til inn

gjerding av selve hytta.

j. Innenfor Glitres nedbørsfelt må man i tillegg 

etterleve de regler som er gitt i ”Forskrift om 

forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre

som vannforsyningssystem.  Innenfor alle drik

kevannskilders nedbørsfelt må man etterleve 

regler i vedtatte restriksjoner og bestemmelser i

klausuleringsvilkårene for å hindre forurensning.

k. Forøvrig gjelder kommuneplanen, plan- og 

bygningsloven og byggeforskriftene. For øvrig 

gjelder kommuneplanen, plan- og bygnings

loven, forurensningsloven og andre forskrifter 

som kan gjøres gjeldende.

I kommuneplanens arealdel kan LNF(R)-områdene

ikke inndeles med rettslig bindende virkning over-

for den enkelte bokstav L, N, F eller R. Vi kan 

likevel markere hvilke interesser som er mest frem-

herskende og gjennom retningslinjer gi signaler

om dette til bruk i enkeltsaker. 

Deler av LNF(R) er på plankartene vist i 3 underka-

tegorier med hver sine retningslinjer:

L  Særlig verdifullt kulturlandskap(rundt tettsted) 

F  Særlig verdifullt friluftsliv

N Særlig verdifullt naturområde

3. (L) Retningslinjer for verdifullt 
kulturlandskap (rundt tettsted)
Disse retningslinjene gjelder for de områdene som

er markert på plankartene som særlige verdifulle

landskapsområder.

a. Virksomhet i disse områdene bør ta hensyn til 

at de skal bevares som LNF(R)-områder, under 

særlig hensyn til kulturlandskap. Kulturland-

skapet består av dyrka areal, automatisk 

fredete kulturminne, verdifulle bygningsmiljø, 

aller, steingjerder, ferdselsårer, beitemark, 
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bjørkehager, tun og vannveier.

b. Det skal kunne drives et regningssvarende 

landbruk, da dette er grunnlag for kulturland-

skapet.

c. Nødvendige veger og inngrep bør utformes slik 

at de eksponeres minst mulig sett fra tettstedet

og nære beferda områder.

d. I disse områdene er det særlig viktig å unngå 

nybygg og anlegg som ytterligere kan forstyrre 

helheten i landskapsveggene rundt tettstedet.

e. I disse områdene skal det særlige tungtveiende 

grunner til for å gi dispensasjon fra kommune

planens bestemmelser. Eventuelle søknader om 

dispensasjon skal følges av faglige områdeana

lyser som viser at tiltaket ikke vil forstyrre 

vesentlige elementer i kulturlandskapet.

4. (N) Retningslinjer for særlige verdifulle
naturområder (gjelder 3 områder)
Disse retningslinjene gjelder for de områdene som

er markert på plankartet som særlig verdifulle 

naturområder.

a. All virksomhet i disse områdene bør ta hensyn 

til at de skal bevares som LNF(R)-områder, 

under særlig hensyn til naturens egenverdi.

b. Det skal kunne drives et regningssvarende 

skogbruk på arealer som ikke er båndlagt. 

c. Myrer og våtmarksområder skal i størst mulig 

grad bevares da de har avgjørende betydning 

for mangfoldet av økosystemer, landskap og 

friluftsliv.

d. Det skal være tungtveiende grunner til for å 

gi dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelser om bolig- og hyttebygging i 

disse LNF(R)-områdene.

e. Planlegging og utførelse av nye skogsveger 

og skiløyper meldes til kommunen og høres.

f. Standarder for Levende skog legges til grunn 

ved skogbehandlingen.

5. (F) Retningslinjer for verdifulle områder
for friluftsliv
Disse retningslinjene gjelder for områdene som er

markert på plankartet med F som "særlig verdifulle

områder for friluftsliv"

a. All virksomhet i disse områdene bør ta hensyn 

til at de skal bevares som LNF(R)- områder, 

under særlig hensyn til friluftslivet.

b. Det skal kunne drives et regningssvarende 

jord- og skogbruk

c. Tiltak utover det som er nødvendig for et 

rasjonelt jord- og skogbruk og tilrettelegging 

for friluftsliv, bør ikke forekomme.

d. I de mest sentrumsnære områdene bør det 

kunne tilrettelegges for friluftsliv med en 

relativt høg standard. De mest brukte stiene bør

kunne opparbeides med en forholdsvis god 

framkommelighet. Dette gjelder områdene 

Kopperudåsen i Skotselv og Krukekollen i 

Hokksund. Ferdselsårer av kulturhistorisk 

betydning skal ikke endres.

e. I de øvrige områdene bør tilrettelegging for 

friluftsliv skje på en enkel måte og med et 

minimum av fysiske inngrep. Slike områder 

er ikke avmerket nå.

f. Friluftslivsorganisasjoner, grunneiere og 

kommunen bør samarbeide om planlegging av 

tilrettelegging av friluftsliv og anlegg av 

skogbilsveger.

g. Etter hogst skal stier og løypetraseer ryddes 

for kvist.

h. Standarder for "Levende skog" legges til grunn 

for skogbehandlingen
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7.3.3 ANDRE RETNINGSLINJER

1. Retningslinjer for areal- og funksjonskrav
og ivaretagelse av barn og unges interesser
a. Felles uteoppholdsareal bør være tilgjengelig 

for alle og utformes i samsvar med kriterier for 

tilgjengelighet som er nedfelt i byggefor-

skriftene og vegnormalen der disse er egnet. 

Leike- og uteoppholdsareal bør være skjermet 

mot vind og snødrev, samt mot forurensning og

helsefare, ikke være nordvendt og ikke ligge i 

skyggen større deler av dagen. Lekeplasser bør 

plasseres i tilknytning til og i sammenheng med

andre ubebygde og vegetasjonsbærende arealer.

b. Krav til opparbeiding av leikeareal er opparbeid 

og tilsådd grunn, huske- og klatremuligheter, 

sittebenk og nødvendig fallunderlag i hht.

leikeplassforskriftene. 

c. Ved utbygging og gjennomføring av tiltak 

skal det sikres god tilgjengelighet for alle 

befolkningsgrupper, medregnet bevegelses-

hemmede, orienteringshemmede og miljø-

hemmede. Bygninger og anlegg skal utformes 

slik at det kan brukes på like vilkår av så stor 

del av befolkningen som mulig. Tilgjengelig-

hetskriteriene nedfelt i byggeforskriftene, samt 

vegnormalen, kan gjøres gjeldende for alle 

uteområder der disse er egnet.

d. Ved utforming av detaljplan bør ny bebyggelse 

plasseres slik at det tilrettelegges for et 

oversiktlig gangvegnett med trafikksikre og 

korte avstander mellom hovedinnganger og 

mellom hovedinnganger og parkeringsplasser.

e. Ny bebyggelse bør ikke plasseres nær særlig 

verdifulle natur- og kulturlandskapselementer, 

arealer med forekomster av sjeldne planter og 

dyr.

f. Før behandling av regulerings- og bebyggelses-

planer, samt byggesøknader for utbygging av 

mer enn 10 boenheter, skal nærmeste barne-

hage, barne- og ungdomsskole varsles og 

elevråd, FAU og ledelse gis mulighet til å uttale

seg om dagens bruk av området samt planens 

hensyn til skolevei, lekeplasser og friareal. 

Barn og unges interesser skal omtales i eget 

avsnitt i saksframstillingen. 

2. Retningslinjer om energiøkonomiserings-
tiltak (ENØK)
a. Det må planlegges helhetlig mht fornybare 

energikilder for større tettbebyggelse.

b. Stimulere til økt bruk av biobrensel og 

installasjon av varmepumper

c. Alle reguleringssaker skal inneholde 

energiredgjørelse.

d. Bebyggelse skal  planlegges og prosjekteres 

med sikte på å minimere energibruken over 

levetid, og det skal stilles krav til energibærer, 

løsning og bruk.

e. Oppvarming av ny bebyggelse skal fortrinnsvis 

være vannbåren, og om mulig tilknyttes 

fjernvarmeanlegg.

f. Utbyggere oppfordres til oppføre nye bygg i 

henhold til NS 3700 som inneholder kriterier 

for passivhus og lavenergihus.

3. Retningslinjer for fjernvarmeanlegg
Dispensasjon kan gis dersom a) bygningens varme-

behov er dekket av intern overskuddsvarme, og

hvor det ikke er behov for å få tilført fjernvarme,

eller b) det foretas hovedombygging og en tilknyt-

ning til fjernvarmeanlegget vil medføre uforholds-

messig store inngrep i bygningen, eller c) det av

andre grunner vil være urimelig eller uhensikts-

messig å kreve eller tilby tilknytning. 
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4. Retningslinjer for godkjenning av 
skogshusvær 
a. Driftsenheten må være på minst 300 daa 

produktiv skog.

b. Det tillates oppføring maks 1 skogshusvær 

pr driftsenhet. Hytter som eies av skogeier 

betraktes i denne sammenheng som 

skogshusvær. Videre tillates det ikke 

oppføring av flere bygninger på samme sted. 

Unntak fra dette er mindre redskapshus/skjul 

(maks 30 kvm BYA) etter en behovsprøving.

c. Skogshusvær bør ligge slik at det er egnet som 

utgangspunkt for arbeider som skal gjøres i 

skogen. Det må derfor plasseres sentralt på 

eiendommen.

d. Skogshusvær bør ligge på svakere marktyper og 

ikke i felter med ungskog. Videre må det ikke 

plasseres slik at aktuelle driftsveier blir berørt.

e. Størrelsen på skogshusværet skal ikke være over

75 kvm BYA. For øvrig gjelder de vanlige 

kravene til skogshusvær.

f. Etter plan- og bygningslovens § 29-2 skal det 

settes krav til estetisk utforming.

g. Skogshusværet må ikke komme i konflikt med 

friluftslivet.

h. Byggegrense mot vann og vassdrag er 50 meter.

i. Som hovedregel skal det installeres godkjent 

privetløsning for hytter. Det tillates ikke inn

lagt vann uten at det er gitt utslippstillatelse. 

Før det gis byggetillatelse skal det kunne doku

menteres tilfredsstillende vannkilde. 

Søppel tillates ikke nedgravd.

j. Bygget kan kun ha en etasje.

k. Et skogshusvær er knyttet til drifta på 

eiendommen og kan derfor ikke på et 

senere tidspunkt godkjennes fradelt.

l. Innenfor Glitres nedbørsfelt må man i tillegg 

etterleve de regler som er gitt i ”Forskrift 

om forbud mot virksomhet som kan forurense 

Glitre som vannforsyningssystem.

5. Markagrense er vist på kommunedelplank-
art, og setter grensen mellom eksisterende
byggeområder og LNF(R)-områder.

6. Kommunegrensen er den juridiske plang-
rensen for arealdelen. 
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8. Kart
8.1 JURIDISK BINDENDE KART
Oversiktskart (på neste side) viser hele kommunen. 
I LNF områdene er det små endringer fra oversiktskartet 
i forrige kommuneplan. Sonene i LNf-områdene er gjort 
om til hensynssoner etter ny plan- og bygningslov og 
knyttet opp til de samme retningslinjene som vi har fra før. 
Delplanene for de enkelte tettstedene er en del av 
kommuneplankartet og dermed også juridisk bindende. 

Juridisk bindende er også kvikkleire- og steinsprangkart 
og flomsonekart

På hvert kart er det oppgitt en nettadresse der kartene 
ligger i høy oppløsning.

Kartene finnes også på Øvre Eiker kommunes 
hjemmeside under: Kart - 
http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_ovre_eiker/

8.2 IKKE JURIDISK BINDENDE TEMAKART
Det er også utarbeidet 5 statuskart for grønnstruktur 
og 5 statuskart gang- og sykkelveg.
Det vil si et av hvert for Darbu, Vestfossen, Ormåsen, 
Hokksund med Røren  og Skotselv.  
Disse kartene ligger ikke vedlagt dette dokumentet. 
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Kommuneplankart Øvre Eiker
http://www.ovre-eiker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/3537/epdd_id/3555
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Temakart flomsone 
http://www.ovre-eiker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/3537/epdd_id/3557
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Temakart steinsprang og kvikkleire  
http://www.ovre-eiker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/3537/epdd_id/3556
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9. Vedlegg
9.1 ROS-ANALYSE
Utdrag av risiko- og sårbarhetsanalyse for Øvre
Eiker kommune vedtatt av kommunestyret som sak
126/2009. 

Øvre Eiker som samfunn er daglig utsatt for små
og store farer. Av og til resulterer de i uønskede
hendelser. Alvorlige ulykker, katastrofer og svikt i
samfunnsviktige systemer avslører ofte at samfun-
net ikke er godt nok forberedt på å håndtere en
vanskelig situasjon tilfredsstillende. Selv mindre
forstyrrelser resulterer ofte i vesentlige tap for 
enkeltpersoner, miljø eller virksomheter. Med enkle
midler kunne mange slike situasjoner vært unn-
gått. Naturkatastrofer har vi alltid måttet leve
med, men i tillegg til naturhendelser er det andre
utfordringer som kan true samfunnssikkerheten
fremover, bl.a. pandemi, terror, sikkerhetstruende
aktivitet, ulykker med farlige stoffer, driftsstans,
forsyningssvikt.

Fylkesmannen i Buskerud har med bakgrunn i 
Stortingsmelding 24 (1992-93) anmodet alle 
kommunene i fylket om å utarbeide risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Ansvaret for iverksetting av 
tiltak, herunder informasjonstiltak, tilligger 
kommunene, fylkeskommunene og den regionale
statsforvaltningen.

Samfunnssikkerhet er den evne samfunnet har til 
å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og 
ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende
behov under ulike former for påkjenninger.
Begrepet samfunnssikkerhet dekker hele spekteret
av utfordringer/uønskede hendelser som kan
ramme og som samfunnet må være best rustet til 
å behandle.

Tre prinsipper for årsaks- og 
konsekvensreduksjon
Samfunnssikkerhet tar utgangspunkt i tre prinsip-
per både når det gjelder årsaksreduksjon og konse-
kvensreduksjon:

• Ansvarsprinsippet betyr at den som har ansvar 
i en normalsituasjon også har ansvar i tilfelle 
ekstraordinære hendelser.

• Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon 
man opererer med til dagelig skal være mest 
mulig lik den organisasjon man har under kriser.

• Nærhetsprinssippet betyr at kriser skal 
håndteres på et lavest mulig nivå.

Samfunnet må kunne fungere i det daglige på 
tross av slike farer. For å holde lavest mulig risiko
for at uønskede situasjoner skjer, kan det settes
inn tiltak på to fronter.
1. Hindre at uønskede hendelser i det hele tatt 

inntreffer.
2. Redusere konsekvensen dersom en uønsket 

hendelse likevel inntreffer.

I lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyt-
telsestiltak og Sivilforsvaret(sivilbeskyttelsloven) 
§ 14 står i 1. og 2. avsnitt: 
”Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede
hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer
og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 
Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og
sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhets-
analyse.Risiko og sårbarhetsanalysen skal legges til
grunn for kommunens arbeid med samfunnssikker-
het og beredskap, herunder ved utarbeidelse av 
planer etter lov 27. juni 2008 nr 71 om planlegging
og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)” 

Øvre Eiker har utarbeidet en slik risiko- og sårbar-
hetsanalyse. Siste revisjon ble vedtatt av kommu-
nestyret som sak 126/2009. 
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Vurdering
I analysen er den vurderte risikoen delt inn i farger
ut fra konsekvens og sannsynlighet. Vurderinger av
grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er
angitt i tallverdier

Røde soner: Meget høy risiko, må gjøre risikoredu-
serende tiltak umiddelbart (risikofaktor 15 – 20)
Gule soner: Akseptabel -/ middels høy risiko, må
vurdere tiltak  (risikofaktor 5 – 14)        
Grønne soner: Lav risiko, tiltak vurderes på sikt
(risikofaktor 1 - 4)

Sannsynlighet: Hvor ofte en hendelse trolig 
inntreffer. Lite sannsynlig: 1. Meget sannsynlig: 
4. Konsekvenser: Mulige følger av uønsket 
hendelse. Ufarlig: 1. Katastrofalt: 5.

Under følger et sammendrag av funn som er gjort i
kommunens overordnede ROS-analyse. Beskrivelsen
for de ulike hendelser er forenklet. For full oversikt
henvises til ROS-analysen i sin helhet. 

Risikobildet
Generelt sett vurderes risikobildet i Øvre Eiker som
akseptabelt. Ingen av de analyserte hendelsene gir
samtidig både høy sannsynlighet for å inntreffe og
store konsekvenser. 
Det er en rekke hendelser hvor risikoen er vurdert
som akseptabel, dvs. middels høy risiko. Innenfor
disse områdene bør/kan det settes inn tiltak for å
redusere risikoen ytterligere.

1. Forurensing av drikkevann
Vurdert risiko Akseptabel. Sannsynlighet: 2 Mindre
sannsynlig.   Konsekvens: 3 Farlig

2. Svikt i vannforsyningen
Vurdert risiko: Akseptabel.
Sannsynlighet: 3 Sannsynlig.   
Konsekvens: 2 En viss fare
Øvre Eiker har et robust vannverk med to gode ho-
vedkilder og en krisevannkilde. Forurensning eller
svikt i drikkevannforsyningen kan medføre alvor-
lige og farlige konsekvenser for mennesker og re-
presentere fare for både miljø og økonomiske
verdier. Kvalitetssystemet til vann- og avløpsverket

er godt gjennomarbeidet og holder et høyt nivå
sammen med et godt beredskapsnivå
Erfaring fra hendelser både lokalt og nasjonalt har
vist at risikoen ikke er ubetydelig, men anses som
akseptabel.
Tiltak: Kvalitetssikringssystem oppdateres regel-
messig og øvelser gjennomføres. 

3 Svikt i el. forsyningen
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 2 Mindre sannsynlig.   
Konsekvens: 2 En viss fare
Svikt i el. forsyningen anses som mindre sannsyn-
lig.  Naturkatastrofer kan imidlertid inntreffe, lik-
som overliggende nett kan falle ut. Det er derfor
viktig for kommunen at det finnes strømaggregater
tilgjengelig. Energiverket har planer for tiltak i kri-
sesituasjoner ved strømutfall.
Tiltak: Nødstrømsaggregat anbefales disponert for
sykehjem og bygninger med viktige funksjoner

4 Svikt i avløpssystem
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 3 Sannsynlig.   
Konsekvens: 2 En viss fare
Risikoen ansees liten. Lengre strømbrudd kan føre
til uønskede utslipp.  
Tiltak: Kvalitetssikringssystem oppdateres jevnlig
og øvelser gjennomføres. 

5 Olje, gass, kjemikalieforurensing
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 2 Mindre sannsynlig.   
Konsekvens: 3 Farlig.
Tankbilulykke ved for eksempel velt/kollisjon 
ansees sannsynlig. Gjennomgangstrafikken i 
kommunen er stor. Konsekvenser: Lekkasjer, 
flytende last, gass, giftig/brennbart, skader på 
involverte personer.
Tiltak (som blir ivaretatt): Beredskapsplaner, 
opplæring/øvelser, regionalt samarbeid.

6 Ulykker vei
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 2 Mindre sannsynlig.   
Konsekvens: 3 Farlig.
Bilulykker ansees meget sannsynlig på veiene.
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Uhell med buss mindre sannsynlig.
Slike ulykker kan være farlig for mennesker invol-
vert.  Årsaker kan være menneskelig/teknisk svikt.
Også værforhold kan spille inn.
Tiltak: Planer for helsevesen/ambulanser, brann og
politi samkjøres.  Førstehjelp til skadested tilstre-
bes raskest mulig. Det bør avholdes praktiske
øvelser.

7 Ulykker tog
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 2 Mindre sannsynlig.   
Konsekvens: 3 Farlig.
Hokksund er et jernbaneknutepunkt. Mindre tog-
ulykker i kommunen er sannsynlig. Større togulyk-
ker ansees mindre sannsynlig.
Tiltak: Også for denne type ulykker er koordinert
redningstjeneste viktig. Kriseplan og planverk for
evakuerte- og pårørendesenter må holdes oppda-
tert og øves regelmessig.

8 Flyulykke
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 1 Lite sannsynlig.   
Konsekvens: 5 Katastrofal.
I Hokksund drifter Drammen Flyklubb en liten små-
flyplass, relativt sentralt beliggende.   Her trekkes
også glidefly opp.  Uhell med småfly kan skje men
risikoen anses liten.  Konsekvensen vil være alvor-
lig for mennesker ved styrt. Større flyulykker anses
lite sannsynlig.
Tiltak: Som for togulykke.

9 Leirras/jordras/steinras
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 2 Mindre sannsynlig.  
Konsekvens: 3 Farlig.
Større ras har forekommet i kommunen. 
Det finnes flere områder i kommunen hvor det er
registrert blåleire/kvikkleire. Faren for ras i disse
områdene er til stede.  
En kartlegging/evaluering av risiko for kvikkleires-
kred i Øvre Eiker er gjennomført av NGI og en 
rapport om dette er datert 30.10.2005.
Tiltak: Det gjennomføres supplerende grunnunder-
søkelser i den grad dette skjønnes nødvendig for
utnyttelse av områder som anses å ha risiko for

ras. Slike områder legges inn i kommuneplanens
arealdel og vurderes spesielt i forbindelse med evt.
utnyttelse.

10 Skogbrann
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 3 Sannsynlig.   
Konsekvens: 2 En viss fare.
Øvre Eiker har store skogarealer, i alt ca. 324.000
da og det er sannsynlig at slik brann kan skje.
Mindre branner er en årlig foreteelse men slukkes
relativt raskt.
En større, omfangsrik brann vil sette store verdier
på spill og skade miljø, øk.verdier og drift/produk-
sjon.
Tiltak: Drammensregionens brannvesen har planer
og innsatsgrupper for å takle skogbranner 

11 Flom
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 3 Sannsynlig. 
Stor flom mindre sannsynlig (2).   
Konsekvens: 2 En viss fare
Flom anses sannsynlig. 50 år flom eller større min-
dre sannsynlig 
I lavtliggende områder i nærheten av elvene vil
selv en beskjeden flom føre til inntrenging i kjel-
lere gjennom avløpssystemet og oppstuving i lavt-
liggende pumpestasjoner. Ved 50 års flom vil
konsekvensene kunne bli farlig og særlig ramme
bygninger og jordbruksarealer.    Evakuering må for
utsatte hus påregnes ved 50 års flom.  
Tiltak:
Årsaksreduserende tiltak kan være vassdragsregule-
ringer, gjennomføring av lovpålagte inspeksjoner,
vedlikehold/utbedring av demningene.
Konsekvensreduserende tiltak: Flomsikre/fylle opp
utsatte områder langs elvene 
Øve på gode varslingsrutiner beredskap og evakue-
ring.  Aktiv bruk av NVEs flomsonekart.
Unngå utbygging på arealer som kan rammes av
flom.  

12 Brudd i telekommunikasjoner
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 3 Sannsynlig.   
Konsekvens: 2 En viss fare.
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Brudd vil kunne ramme samfunnsaktører da det
brukes telelinjer for å overføre mellom basestasjo-
ner både for politi, brann og helse.  Store deler av
kommunen kan imidlertid dekkes ved radio til
radiokontakt.  
Telenor har utarbeidet en beredskapsplan som
inneholder detaljerte anvisninger på hva som skal
gjøres dersom det oppstår en katastrofeartet hen-
delse i telenettet
IKT-seksjonen her i kommunen arbeider med en
plan for sikkerheten innen sitt ansvarsområde.

13 Bortfall av transportnett
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 2 Mindre sannsynlig. 
Konsekvens: 2 En viss fare.
Årsaker til problemer med transportnettet kan være
ras, flom, trafikkuhell.
Det vurderes mindre sannsynlig at ras/flom vil
kunne alvorlig ødelegge transportveiene.  Trafikk-
uhell vil kunne medføre kortere eller noe lenger
blokade av vei/jernbane.  Transportnettet i kom-
munen er vel utbygget og omkjøringsmuligheter er
til stede.

14 Brann i institusjoner
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 2 Mindre sannsynlig.   
Konsekvens: 3 (4) Farlig – (4 kritisk).
Brann i sykehjem og omsorgsboliger/bofellesskap
ansees mindre sannsynlig.
Store menneskelige og økonomiske tap kan bli
konsekvensen
Tiltak: Automatiske brannvarslingsanlegg og
sprinkleranlegg. Alle ansatte kjent med interne ru-
tiner og beredskapsplaner.  

15 Epidemier/smittsomme sykdommer
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 3 Sannsynlig.   
Konsekvens: 2 En viss fare.
Risikoen for små utbrudd med epidemiske 
sykdommer er relativt sannsynlig, men man er 
i dag gode til å begrense omfang og personlig
skade av de kjente sykdommene.
Tiltak mot de uønskede hendelsene kan være: 
Vaksinasjon, antibiotikabehandling av grupper,

isolering, informasjonstiltak. Kommunen har utar-
beidet smittevernplan.

16 Manglende tilgang på medisin og medisin-
ske forbruksvarer
Vurdert risiko: Akseptabel. 
Sannsynlighet: 2 Mindre sannsynlig.   
Konsekvens: 3 Farlig.
Vi er avhengig av å få transportert inn medisiner
og medisinske forbruksvarer fra utlandet og lagre
andre steder i Norge.  Flere steder på denne trans-
portkjeden kan det oppstå problemer.
En enkelt kommune er helt avhengig av statlige
tiltak for å kunne hjelpe i en slik situasjon.
Det er mindre sannsynlig at en slik situasjon vil
oppstå. Om den oppstår vil dette fort få farlige/ka-
tastrofale konsekvenser fordi vi har mange dårlige,
gamle pasienter som er avhengig av medisiner.
Derimot er risikoen liten for materielle verdier.
Tiltak: Vi må raskt kunne organisere et mottaker-
apparat og håndtere lagring av større medisin- og
forbrukslager enn vanlig.  I en pandemisammen-
heng må vi kunne ta imot paller med vaksinepak-
ninger som må stå på kjølerom.  
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9.2 FORUTSETNINGER 
FOR PLANARBEIDET 
Nasjonale og regionale føringer skal i følge plan-
og bygningsloven legges til grunn ved kommunal
planlegging. 

9.3.1 NASJONALE FØRINGER

Samfunnsutvikling
- Under følger et sammendrag av noen av de 

viktige føringer som er gitt de siste årene:
- Forvaltningsreformen. Kommunene har ansvar 

for samfunnsutviklingen i egen kommune. Med 
forvaltningsreformen som trer i kraft fra 2010 er
de folkevalgte regionene styrket som 
utviklingsaktør og vil få en noe sterkere rolle i 
arealplanleggingen. 

- Ny kulturlov ble vedtatt i 2007. Den forplikter 
kommunen blant annet til å gi kulturlivet 
forutsigbare utviklingsvilkår, og legge tilrette 
for deltaking i kulturaktiviteter.

- Skolereformen “Kunnskapsløftet” 
(Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) har fokus 
på tidlig innsats for livslang læring og på at 
tiltak skal settes inn så raskt som mulig etter 
at problemer og utfordringer er oppdaget. 
Et mål er at utdanningssystemet må bidra til 
sosial utjevning. 

- St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen
- Ny barnehagelov har gitt alle barn rett til 

barnehageplass. Krav om rammeplaner og 
kompetanse-strategier.

- Stortingsmelding 25 (2005-2006) Mestring, 
muligheter og mening om utvikling institusjons-
tjenester og hjemmetjenester. Fulgt opp med 
Omsorgsplan 2015 som løfter fram fire store 
prosjekt: 10 000 nye årsverk i pleie- og 
omsorgstjenestene, 12 000 nye omsorgsplasser, 
demensplan 2015 og kompetanseløftet 2015. 

- Universell utforming. Regjeringens handlings-
plan 2009 – 2013 (Q – 1159 B). 

- Opptrappingsplan for rusfeltet  og videreføring 
av opptrappingsplanen for psykisk helse. 
Arbeidet med psykisk helse og arbeidet på 
rusfeltet skal sees i sammenheng.

- Nasjonale satsinger i folkehelsepolitikken bl.a.

arbeid for en jevnere sosial fordeling av helse i 
befolkningen, bedre kosthold, fysisk aktivitet og
tobakksførebyggende. Legge til rette for lokale 
lavterskelstilbud på livsstilsområdet.
- Innsats mot fattigdom med kompetanse og 

kvalitet i sosialtjenesten. Legge til rette for 
utvikling av boligsosialt arbeid, veiledning 
og andre oppgaver knytte til innsatsen mot 
fattigdom. 

- NAV-reformen  med forvaltning av økonomisk 
stønad, kvalifiseringsprogram og kvalfiserings-
stønad. 

- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
(2008-2011) "Vendepunkt" 

- Samhandlingsreformen. 
- ”Ta landet i bruk” – nasjonal strategi 

landbruksbasert næringsutvikling og strategier 
for forsking og forskingsbasert innovasjon i 
landbruks- og matsektoren.  

- Nasjonale handlingsplanen ”Inn på tunet” 
videreutvikles.

- ”Naturarven som verdiskaper” - Verdiskaping 
med basis i naturverdier

- 15 pst. av matproduksjonen og matforbruket 
skal være økologisk innen 2015. 

- Naturmangfoldloven med mål om å stanse tapet 
av naturmangfold innen 2010. Registerte miljø
verdier og viktige areal for naturmangfold skal 
innarbeides i ulik virkemiddelbruk som 
vassdragsforskrift, handlingsplan for truede 
arter, kartlegging og kvalitetssikring av data, 
innsats mot fremmede arter. 

- St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk 
og konkretisert i det klimaforliket i  Stortinget. 

- St.meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et 
giftfritt miljø sett som mål at utslipp og bruk 
av helse- og miljøfarlige kjemikalier ikke skal 
føre til helseskade eller skader på naturen sin 
evne til produksjon og selvfornying. 

- St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet.
Samarbeid og samvirke for å sikre helhetlig og 
samordnet krisehandtering på alle nivå. 
Analyser av risiko og sårbarhet, beredskaps-
planer, øvelser og opplæring. 

- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
- Landskap – Den europeiske landskaps-

konvensjonen
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- St. meld. 26 (2006-2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

- Støy – Miljøverndepartementets retningslinjer 
T-144 for behandling av støy i arealplanleggingen

- Statlig planretningslinje for klima og 
energiplanlegging av 4. september 2009

- St.meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer 
og tettsteder.

- St. meld. 39 (2003 og 2002) Friluftsliv 
- NVEs retningslinje nr. 1/2008 Planlegging og 

utbygging i fareområder langs vassdrag

9.2.2 FØRINGER FOR AREALPOLITIKKEN
Arealpolitikken skal legge til rette for reduserte ut-
slipp av klimagasser. Arealplanleggingen skal bidra
til å redusere klimaendringenes trussel mot liv,
helse og materielle verdier, samt samfunnsviktige
funksjoner og infrastruktur.

Transportpolitikken i byområdene skal bidra til re-
duserte klimagassutslipp, bedre bymiljø og helse
og økt tilgjengelighet for alle. Byer og tettsteder
skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse
fremmes gjennom god stedsforming og boligkva-
litet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og
sammenhengende grønnstrukturer med gode for-
bindelser til omkringliggende naturområder.

Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes
gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst plan-
legging og arealpolitikk. Årlig omdisponering av
de mest verdifulle jordressursene skal halveres
innen 2010. Vassdragene skal forvaltes gjennom
helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragsland-
skap, vassdragsbelter og vannressurser.

Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) skal legges til
grunn ved planleggingen etter plan- og bygnings-
loven:
RPR for å ivareta barn og unges interesse 
i planleggingen.
RPR for samordnet areal- og transportplanlegging.
RPR for vernede vassdrag.
RPR for universell utforming
Rikepolitiske bestemmelser for kjøpesenter-
etablering

Jordvern - halvere den årlige omdisponeringa av
jordressursar innen 2010 i forhold til den
gjennomsnittlege omdisponeringa de siste 10 åra. 

9.2.3 REGIONALE FØRINGER
Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012
Fylkesplanen (tas ut)
Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering 
av handel og tjenester i Buskerud.
Regional delplan for reiselivet i Buskerud
Strategi- og handlingsplan for kulturnæringer 
i Buskerud

9.2.4 KOMMUNALE VEDTAK
Kommunen har i løpet av planperioden etter 
september 2006 gjort flere vedtak som kan gi 
føringer for revisjonsarbeidet. De viktigste er: 
• Klima- og energiplan (Vedtatt 17.06.2009).  
• Felles hovedplan for vannforsyning og avløp 

i Drammensregionen, 2010-2021 
(Vedtatt 16.12.2009)

• Plan for integrering og inkludering av 
flyktninger og innvandrere i Øvre Eiker 
Kommune. (Vedtatt 21.10.2009)

• ROS - Risiko- og sårbarhetsanalyse for Øvre Eiker
kommune (Vedtatt 02.09.2009)

• Kompetanse for kvalitet - Plan for kompetanse- 
utvikling i grunnskolen (Vedtatt 13.05.2009).

• Strategi for økt læringsutbytte i grunnskolen 
i Øvre Eiker (Vedtatt 01.04.2009)

• Hovedplan (temaplan) avløp 2009-2018 
(Vedtatt 01.04.2009)

• Byutvikling i Hokksund (04.02.2009)
• Plan for Musikk - og kulturskolen 2009-2012 

(Vedtatt 17.12.2008)
• Boligsosial handlingsplan 2008-2012 

(Vedtatt 12.11.2008)
• Ny habiliterings- og rehabiliteringsplan i Øvre 

Eiker (Vedtatt 12.11.2008)
• Trafikksikkerhetsplan for Øvre Eiker - 2007 – 

2011 (Vedtatt 10.09.2008)
• Barnehagestrategi 2008-2011 

(Vedtatt 10.09.2009)
• Framtidens omsorgstjeneste - Del 2 - 

Forebyggende arbeid (Vedtatt 18.06.2008)
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• Framtidens omsorgstjeneste Handlingsplan 
for omsorgstjenesten i Øvre Eiker kommune 
2007 – 2018 (Vedtatt 20.06.2007)

• Framtidens omsorgstjeneste - Strategi for 
kvalitetsutvikling og rekruttering. 
(Vedtatt 15.11.2006)

• Biologisk mangfold i Øvre Eiker - naturtype- og 
viltkartlegging (Vedtatt 18.10.2006)

• Strategiplan for Den Kulturelle Skolesekken - 
Øvre Eiker kommune 2008 – 2012 (Vedtatt 
23.04.2008)

• Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 
(Vedtatt 19.12.2007)

• Prinsippvedtak om utbyggingsavtaler 
(21.06.2006)

• Barnevern
• Psykiatri
• Rus
I planprosessen vil det bli tatt stilling til hvilke
planer som fortsatt skal være førende. 

9.3 DIMENSJONERENDE RAMMER

9.3.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING
Foreløpige tall viser at befolkningen i Øvre Eiker
per 1.1. 2010 er på 16.610 og har dermed vokst
med 260 personer i 2009. Dette topper den vek-
sten som har vært de siste årene. Befolkningen har
økt med 717 personer fra 2005 til 2009, det vil si i
gjennomsnitt 179 eller 1,1 % økning per år. Dette
er veldig nær opp til den prognosen som ble lagt i
kommuneplanen 2006 - 2018.

I en framskriving 2010 – 2030 som SSB har laget
og som bygger på alternativ MMMM (middels
vekst) vil Øvre Eiker kan få en vekst opp mot

20.000 innbyggere ved utgangen av kommune-
planperioden (2022). 

Øvre Eiker har de siste årene stabile fødselsover-
skudd. Dette fører til at befolkningen blir yngre,
men fortsatt er andel barn og unge 0-17 år 22,7 %
i Øvre Eiker, mens den er 23,0 % i landet. I Norge
generelt står vi nå foran en ”eldrebølge”, de store
etterkrigsgenerasjonene går over i pensjonistenes
rekker. De høye fødselstallene varte fram til 1968,
da en markant nedgang begynte.

Gruppen yngre eldre (67–79 år) ventes å øke hvert
år. ”Den store eldrebølgen” får vi når dagens 67–
79-åringer kommer i omsorgstrengende alder, om-
kring 2020. Antall 90-åringer øker markant i
perioden.

Gruppen 18–66 år forventes å øke jevnt hele perio-
den. Ut fra nettoinnflyttingens aldersprofil forven-
tes det noe større økning i antall barn og i
voksengruppen. Antall barn i barneskolealder ven-
tes å være stabil de neste fire årene, for deretter å
øke litt. Det vil bli foretatt en nærmere utredning
på behov for tjenester ut fra befolkningsutvik-
lingen. 

Øvre Eiker har lavere andel innvandrere enn lands-
gjennomsnittet. I 2008 var andel personer med
vestlig innvandrerbakgrunn er 2,2 % i Øvre Eiker
og 2,4 % i landet. Mens andel personer med ikke-
vestlig innvandrerbakgrunn er 4,0 % i Øvre Eiker
(3,4% i 2005) og 7,2 % i landet. I dag utgjør tal-
lene i nettoinnflyttingen en relativt stor andel
innvandrere. I prognosen som er brukt for fram-
skrivning (MMMM) ligger relativt mye innvandring.
I 2020 vil det være 18.336 Øvre-Eikværinger etter
MMMM-altenativet og 17.187 etter MMM0 alterna-
tivet (uten innvandring). Tilveksten blir nesten tre
ganger så høy med innvandring. Innvandringen gir

Tabell1. Befolkningen i Øvre Eiker 2005-2008 
Kilde: SSB

Årstall 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009

Personer 15.633 15.825 15.956 16.132 16.350
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ikke bare større innbyggertall, den bidrar også til
en viss foryngelse. Antall som skal forsørges er om
lag like med og uten innvandring, men de yngre
aldersklassene som skal bære de avhengige i be-
folkningen blir vesentlig mindre om innvandringen
stoppet opp. 

9.3.2 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER
Kommunens hovedutfordring er å ha et inntekts-
grunnlag som svarer til ambisjonene på samfunns-
utvikling og tjenesteyting. Øvre Eiker kommune
har lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnit-
tet med 88,8 % av landsgjennomsnittet før inn-
tektsutjevning. Etter inntektsutjevning ligger vi 
på 94,3 % av landsgjennomsnittet. 

I økonomiplanperioden 2010 – 2013 er det lagt
inn en videreføring av dagens driftsnivå. Et for-
holdsvis høyt investeringsvolum med gjennom-
snittlig 102,8 millioner hvert år i perioden vil
kreve en årlig økning av frie inntekter på ca 2 %. 

KOSTRAtallene viser at Øvre Eiker kommune per i
dag har en langt lavere gjeldsandel både målt som
andel av brutto driftsinntekter (Øvre Eiker 145%
og landet 177 % i 2008) og i kr per innbygger sett
i forhold til landet for øvrig (Øvre Eiker kr 18842
per innbygger og landet kr 33648 per innbygger i
2008). Det betydelige investeringsbudsjettet som
er foreslått i 2010 og 2011 vil øke gjeldsandelen
vesentlig. 

Sentrale myndigheter forventer at kommunesekto-
ren bidrar til kontinuerlig effektivisering av tjenes-
tene for å dempe gapet mellom utgiftsbehov og
disponible inntekter.

9.3.3 NÆRINGSLIV OG ARBEIDSMARKED
Øvre Eiker har felles arbeidsmarked med de om-
kringliggende kommunene. Rundt 2/3 av arbeidsta-
kerne pendler ut av kommunen. Underskuddet på
arbeidsplasser og pendlingen har økt. De fleste
pendler mot Drammen og Oslo, men pendlingen til
Kongsberg har økt mest. Økte pendlingsmuligheter
gjør arbeidsmarkedet mer robust for konjunktur-
svingninger i enkeltbransjer.

Øvre Eiker har et variert næringsliv, uten å være
dominert av spesielle bransjer. Dette begrenser
mulighetene for å skape næringsklynger, men gjør
samtidig arbeidsmarkedet mer robust i forhold til
konjunktursvingninger. Industrien har det siste
året hatt en nedgang i antall arbeidsplasser. 

De siste årene har det blitt satset på næringsvirk-
somhet knyttet til kultur og opplevelse, et felt
som vil få ytterligere fokus i tiden fremover. 
I tillegg er det vekst i privat tjenesteyting og 
i offentlige tjenester som helse og sosialtjenester
og undervisning. 

Etableringsfrekvensen i Drammensregionen er høy.
Dette skyldes hovedsakelig bransjestrukturen og
befolkningsveksten. Øvre Eiker har bedre etable-
ringsfrekvens enn landsgjennomsnittet, men lavere
enn de fleste av de andre kommunene i Drammens-
regionen. 

Tall fra 2006 viser at næringslivet i Øvre Eiker er
lønnsomt. 77,9 prosent av foretakene hadde over-
skudd i 2006, mot 74,4 på landsbasis (rang 81).

Øvre Eiker har ikke hatt spesielt sterk vekst i ar-
beidsplasser, men har likevel stor netto innflyt-
ting. Kommunen er attraktiv som bosted.
Forholdsvis gode pendlingsmulighetene kan være
noe av årsaken. 

Andel av befolkningen i Øvre Eiker 16 år og eldre
med høyere utdanning var 17, 3 prosent i 2007
(16,2 i 2005). Mens tilsvarende tall for landet var
24,8% i 2007 (23,9 i 2005). Vi ser en liten bed-
ring, men fortsatt er det store forskjeller. Det er en
generell tendens at ungdomstida preges av lengre
utdanningstid, og på landsbasis er det forventet
en sterk økning i antall med høyere utdanning.
God tilgang på høyere utdanningstilbud gjennom
attraktive studieretninger i nærområdet og gode
kommunikasjoner vil ha stor betydning for å holde
eldre ungdom i Øvre Eiker og få dem til å bosette
seg her etter endt utdanning.       
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9.3.4 MILJØ- OG KLIMAUTFORDRINGER
De årlige utslippene av klimagasser (regnet i CO2-
ekvivalenter) i Øvre Eiker har i perioden fra 1991
og fram til 2007 variert mellom 91 tonn (1991) og
112 tonn (2006). Fra 2006 til 2007 ble utslippene
redusert med 2,5 % til 109 tonn CO2 ekv. Se tabell
nederst.

Veitrafikk er den største kilden til utslipp av klima-
gasser i Øvre Eiker. Med unntak av arealplanleg-
ging, er det stat og fylkeskommunen som har de
viktigste virkemidlene til å begrense slike utslipp.
En samordnet areal- og transportutvikling skal re-
dusere biltrafikk og bilavhengighet legger opp til
bruk av flere virkemidler

Totalt energiforbruk i Øvre Eiker, stasjonær-, pro-
sess- og mobilt forbruk ca 660 GWh pr. år. 
Stasjonær energibruk i 2006 var 451 GWh. Av
dette produseres 85 GWh el. kraft og 44 GWh bio-
energi innenfor kommunens grenser, resten impor-
teres. 

Stasjonær energibruk er knyttet til industri og næ-
ringsvirksomhet samt oppvarming og drift av byg-
ninger; energikilder er elektrisitet, fossilt brensel,
fjernvarme, biobrensel. Dersom ingen energiredu-
serende tiltak iverksettes forventes stasjonær
energibehov å øke med omtrent 1,9 GWh/år eller
38 GWh i perioden 2005-2025 som følge av befolk-
ningsvekst og utvikling av kjøpekraft. 

Utslipp av klimagasser fra landbruket utgjør ca 11
000 tonn CO2 ekv/år og tilsvarer ca 10 % av sam-
let utslipp i kommunen. Skogen i Øvre Eiker bidrar
til å binde klimagasser. Mengde skog som avvirkes
ligger på ca. 50.000 m3 i gjennomsnitt og tilvek-
sten er på ca. 80.000m3. Årlig øker kubikkmassen
med ca. 30.000 m3. Hver m³ tømmer binder ca. 1
tonn CO2. Skogen i Øvre Eiker binder derfor ca.

30.000 tonn CO2/år. Skogeierne bør derfor stimu-
leres til økt innsats i skogkultur som vil øke til-
gang til miljøvennlig skogvirke.

I Øvre Eiker er det spesielt E 134 og Rv. 35 som
genererer de store trafikkmengdene. Resten av tra-
fikken går på Rv. 283, andre fylkesveier og kommu-
nale veier. Følgende trafikktall legges til grunn -
ÅDT: E 134 ca 16.000, Rv 35 ca 12.000 – 9.000, Rv
283 ca 9.000. På fylkesveiene varierer trafikktal-
lene fra ca 5.000 (ÅDT) og ned til 1.000 (ÅDT).
Kommunale veier genererer stor trafikk i tettste-
dene og størst i Hokksund med nærmere 6.000
biler (ÅDT) i Rådhusgata. Trafikkmengden på det
overordnede veinettet i Øvre Eiker er både et mil-
jøproblem og et kapasitetsproblem, spesielt på E
134 fra Nedre Eiker grense til Langebru og på Rv.
35 fra Lerberg helt fram til Åmot i Modum. De se-
nere årene har trafikkveksten vært ca 2 % pr. år.
Det er derfor et mål å redusere biltrafikken både
lokalt og regionalt, spesielt med tanke på klimaut-
slipp. 

Transportøkonomisk institutt har undersøkt reise-
vanene i Drammensrgionen, men ikke spesielt for
Øvre Eiker. Tallene viser (grove anslag) at bilbru-
ken ligger på ca 80 %, kollektivandelen i under-
kant av 5 % og sykkel/gange ca 15 %. I
gjennomsnitt er den daglige reiselengden ca 38 km
og reiseomfanget ca 3,3 turer pr. person/dag. Hvor
store disse tallene er for Øvre Eiker er ikke under-
søkt, men erfaringstall tyder på større reisemeng-
der og omfang. Ryggraden i kollektivtransporten i
Øvre Eiker er togpendelen Oslo-Drammen- Hokk-
sund-Kongsberg med timeavganger begge veier.
Jernbaneverket ser nå på muligheten til å øke fre-
kvensen til ½ times avganger, først til Hokksund
og senere til Kongsberg. Jernbanen frakter årlig ca
300.000 personer til og fra Hokksund stasjon.

Utslippene av klimagasser i 1000 tonn CO2 ekvivalenter fordeler seg slik:

1991 1995 2000 2005 2006 2007

Sum stasjonær forbrenning 14 18 21 30 31 24

Sum prosessutslipp 24 26 22 18 17 17

Sum mobil forbrenning 53 53 56 60 64 66

I alt 91 100 98 110 112 109
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Busstrafikken lokalt i kommunen og Drammensom-
rådet er samordnet med togtilbudet/avganger fra
Hokksund stasjon. I tillegg dekkes kommunen av
regional langbuss til Drammen og Oslo. De har to
hovedstopp i Øvre Eiker, Langebru og Lerberg.
Både lokal- og regionalbussene har timesavganger
begge veier.  Busstilbudet for Skotselv har fortsatt
et forbedringspotensial. Enkelte busser korrespon-
derer ikke i området og er ikke et tilfredsstillende
tilbud til innbyggerne

I samarbeid med SVB (Statens vegvesen Buskerud)
er det laget gang- og sykkelplaner med prioritering
av prosjektet både langs riksveinettet og fylkesvei-
nettet. Disse bygger på trafikktall, ulykkeregistre-
ringer, avkjørselstetthet, veibredder, belysning og
antall fremtidige brukere og lignende. All utbyg-
ging skjer etter nevnte lister.  Det er spesielt langs
fylkesveiene hvor behov for gang-/sykkelprosjekt
er størst i Øvre Eiker. 

I Hokksund og de øvrige tettstedene er det ikke
lagt opp til restriksjoner på parkering. I kollektiv-
trafikknutepunktene er det lagt til rette for grati-
sparkering for overgang til tog og buss i samarbeid
med Jernbaneverket. 
Kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker
og Kongsberg sammen med fylkeskommunale og
statlige etater ønsker et forpliktende samarbeid
om en felles klimavennelig areal- og transport-
politikk benevnt som ”Buskerudbyen”. Dette byom-
rådet står ovenfor store utfordringer i årene som
kommer med økt vekst i biltrafikken som fører til
økte klimautslipp, overbelastning av vei- og trans-
portårene, redusert fremkommelighet for nærings-
transport og mindre attraktive by- og tettsteds-
miljøer. Strategien for å møte disse utfordringene
ligger i å endre arealpolitikken og tilrettelegge for
mer gang- og sykkeltransport. En slik tilretteleg-
ging innebærer bilrestriktive tiltak.

9.3.5 SAMMEN MED 
– HELSE, SOSIAL KAPITAL/FRIVILLIGHET
I Øvre Eiker er en opptatt av å fokusere på nærmil-
jøarbeid, kultur, idrett, sosiale aktiviteter og gode
oppleveleser. 

Det legges ned store ressurser i frivillig arbeid. 
Beregninger gjort på landsbasis og overført til
Øvre Eiker kan tyde på at det legges ned nærmere
1000 årsverk i frivillig samfunnsarbeid Øvre Eiker.
På landsbasis er det anslått at 58 % av befolk-
ningen deltar i frivillig arbeid. I Innbyggerunder-
søkelsen som ble gjennomført høsten 2009 i Øvre
Eiker sier 57,3 % at de har deltatt i dugnad i nær-
miljøet, foreldresamarbeid/kjøring etc. 

Levekårsindeksen som utarbeides hvert år har som
formål er å belyse forskjeller mellom kommuner i
utbredelsen av sosiale problemer. Jo høyere verdi,
jo flere levekårsproblemer sammenlignet med
andre kommuner. Fylkesmannens oversikt for 2008
viser at Øvre Eiker har hatt nedgang i indeksen fra
7 til 6 og dermed en positiv utvikling når det gjel-
der sosiale utfordringer, men fortsatt ligger Øvre
Eiker blant de kommuner i Buskerud som framstår
med store utfordringer på sentrale levekårsvari-
able.

9.4 KONSEKVENSVURDERINGER HVERT
ENKELT ENDRINGSFORSLAG
Dokumenter følger som eget vedlegg.

9.5 TEMAKART 
Følger som eget vedlegg

Levekårsindeksen

Kommune 2008 2000 Sosial- Dødlig- Uføre- Attførings- Arbeids- Overgangs- Lav
hjelp het trygd penger ledighet stønad utdanning

Øvre Eiker 6,0 7,1 5 6 7 6 4 8 8

Nedre Eiker 6,5 6,1 8 6 5 8 7 5 8

Lier 4,5 4,3 4 5 3 6 6 3 4
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