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Øvre Eiker kommune 2021 – 2033

Fastsatt av kommunestyret 9.9.2020
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Prolog
Kommuneplanen skuer 12 år inn i fremtiden. Bak oss ligger nesten 11000 år med historie.
På Fiskum gikk de første innbyggerne i land på en strand på Prestgårdskogen for 10 500 år siden og etterlot spor
etter jakt og bruk av havets ressurser. Gjennom historien har kommunen hatt mange høydepunkter – som rik
jordbruksbygd i over 5000 år, som maktsentrum i jernalderen og vikingtid, tømmereksport i middelalderen, som
sentrum i et len, sentrum for satsningen på bergverksdrift i regionen og innovasjon i foredling og industri.
Eikerværingen har tatt imot impulser og sett muligheter gjennom hele historien, tilpasset dem til stedet og lokale
forutsetninger. Men aldri har en epokes utvikling forringet ressursene og mulighetene for nye epoker og generasjoner.
For Øvre Eiker er ikke høydepunktet i historien en bestemt epoke eller hendelse, men en fortelling om gjentatt
fornyelse og tilpassing i møte med tidens muligheter og utfordring.
Arealplanlegger Bernt-Egil Tafjords innlegg på Kommunedirektørens ledersamling 8.5.2020
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1. Kommuneplanens perspektiv
Fra luften ser vi ansvarsområdet vårt: Et trearmet jordbrukslandskap, med dyrkede
elvedaler omkranset av utmark og skog. Gjennom dalene fra Kongsberg i vest, Modum i
øst og mot Drammen i sør ledes vannveiene og ferdselsårene som forbinder tettstedene
våre og omlandet. I fugleperspektiv ser vi røtter, stamme og greiner, vi ser opphavet,
mulighetene og utfordringene.
Forventningene til hvordan dette området skjøttes kommer fra mange nivåer og hold,
men over og bak alle forventninger ligger bærekraftmålene. Bærekraftmålene utfordrer
oss til å tenke gjennom både hva vi har og hvordan vi forvalter det i et langsiktig
perspektiv, på tvers av fag, sektorgrenser og interesser. Vi skal både forvalte våre
naturgitte ressurser, de som er opparbeidet over tid og de behovene som vår tid fordrer,
uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til å forvalte
ressursene videre for sitt og sine etterkommeres behov. Kommuneplanen skal gi dette
grunnlaget for langsiktig forvaltning og legge det til grunn for næringsutvikling,
boligbygging og samferdselsplanlegging.
På mange områder representerer ikke bærekraftmålene noe nytt og for mange er
grunntanken velkjent. Men de gir oss muligheter til å reflektere over våre valg, vårt
ansvar og våre muligheter i et større perspektiv, som verdensborgere. Opparbeidete
rettigheter og muligheter som virker selvfølgelige for oss er noen andres drøm og håp.
Vårt utgangspunkt er godt og våre ressurser er rikelige. Derfor kan vi kreve av oss selv å
bli bedre selv der vi allerede er gode.
Fortiden har krevd at vi viser ansikt. Verdimanifestet fra 25 år tilbake viste tydelig
hvilke holdninger som vi ikke ønsker skal spire og slå rot i samfunnet vårt. Samtiden og
fremtiden fordrer at vi fortsetter å tydelig formulere verdigrunnlaget vårt. Nye
generasjoner kommer til og nye prøvelser dukker opp. Kommuneplanarbeidet skal
brukes aktivt til å gjøre opp status for arbeidet med vårt felles verdigrunnlag og gi
grunnlag for å møte nye utfordringer.
Livet leves lokalt. Vi ser at samfunnet brått kan settes på prøve og at vår daglige
væremåte og muligheter raskt kan begrenses uten at vi kan påvirke det. Vi får øynene
opp for de små, nære og viktige ting og må lære av det. Vi ser at vi må tenke bærekraftig
om steds- og boligutviklingen på samme måten som vi tenker bærekraftig om
naturressursene, kulturlandskapet, miljøet og verdigrunnlaget.
Kommunen skal fortsette å utvikle seg i samhandling og samarbeid med kommunene
rundt oss. Viktige samfunnsfunksjoner som vei og jernbane må planlegges for en større
sammenheng enn den enkelte kommune. Mange kommunale tjenester kan løses bedre
og mer effektivt i samarbeid med andre. Øvre Eiker kommunes plass i et mer formalisert
regionalt samarbeid skal avklares i 2020.
Om kommunen skal møte framtida som Eiker kommune legges ut til diskusjon i
rulleringen av kommuneplanen.
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1.2

Formål

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen skal gi rammer
for tjenestenes planlegging og prioriteringer. Planen består av en samfunnsdel og en
arealdel med bestemmelser. Arealdelen er juridisk bindende for arealbruken i
kommunen. Planarbeidet legges opp etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Kommunal planstrategi 2020 - 2023 ble vedtatt i kommunestyret 13.5.2020.
Planstrategien slår fast at gjeldende kommuneplan, egengodkjent i kommunestyret
9.12.2015, skal rulleres i sin helhet.

1.3

Nærmere om planprogrammet

Etter plan- og bygningsloven § 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart,
utarbeides et planprogram som grunnlag for rulleringen av kommuneplanen.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med
frister, deltakere og opplegget for medvirkning med grupper som antas å bli spesielt
berørt, samt alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

2. Samhandling og medvirkning
En grunnleggende del av prosessen for en kommuneplanrullering, er muligheten for
medvirkning. Øvre Eiker kommune har som utgangspunkt at alle innbyggere som blir
berørt av de planene som lages og brukere av de tjenestene som produseres, skal ha
anledning til å bli hørt og kunne medvirke til utformingen av planene og tjenestene.
Plan- og bygningsloven har også som forutsetning at alle kommunale planprosesser skal
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.
Medvirkning på kommuneplannivå er utfordrende på grunn av planens bredde og
strategiske form. Erfaringsvis er engasjementet størst jo mer konkret en sak er.
Medvirkning tidlig i planarbeidet er derfor krevende. Samtidig er mulighetene for reell
innflytelse størst i begynnelsen av prosessen og avtar raskt utover i behandlingsløpet. I
medvirkningsopplegget for kommuneplanen er det lagt vekt på muligheten for tidlig
deltakelse og et tilpasset opplegg knyttet til utredningstemaene.
Problemstillingene vil bli vurdert spisset i tråd med innspill til planprogrammet.
Dette kapittelet beskriver hvordan innbyggere, brukere av kommunens tjenester og
andre interesserte kan delta og medvirke i planarbeidet.
Arbeidet med kommuneplan vil gå gjennom flere faser. Øvre Eiker kommune ønsker at
arbeidet med kommuneplanen skal engasjere innbyggerne i Øvre Eiker. Det vil derfor bli
lagt vekt på ulike samhandlings og medvirkningsprosesser knyttet til de ulike fasene av
planarbeidet.
Muligheten for aktiv medvirkning og deltakelse fra publikum, innbyggerne, næringsliv
og andre interesserte tilrettelegges i denne kommuneplanrevisjonen gjennom fire
hovedfaser: 1. Programfase 2. Utredningsfase 3. Planfase 4. Høringsfase.
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Første og fjerde fase er brede medvirkningsfaser som gjelder kommuneplanarbeidet
som helhet, mens i mellomfasene er medvirkning knyttet til konkrete tema og
problemstillinger.
Milepeler i arbeidet og de ulike fasene i arbeidet vises i figuren under.
Oktober 2020 Desember 2020 Februar 2021

Juni 2020
Milepeler
Formål

Oppgaver

MP 1
Høring
planprogram

MP 2
Fastsetting
planprogram

Forberedende
arbeid

 Utredninger

Fase 1

Oktober 2021

MP 3
Planskisse

Utforming av
skisse til plan.
Samfunns- og
arealdel

 Vurdere innspill
til planarbeidet
 Vurdere
alternative
løsninger
 Utforme skisse
til plan

Fase 2

MP 4
MP 5
Planforslag
Vedtak
til off.
høring
Justering av
planskisse etter
Politisk “verksted”
vurdering av
innspill

 Politisk
verksted
 Justering av
planskisse

Fase 3

 Offentlig høring
 Vurdering av
innspill og
kommentarer
 Justering av
planforslag.

Fase 4

Samhandling og medvirkning vil tilpasses de ulike fasene være av noe ulik karakter i de
ulike fasene:
Fase 1. Spissing av problemstillinger, etablere kunnskapsgrunnlag, dialog med
nabokommuner og offentlige myndigheter.
Fase 2. Sammenstilling av forslag til plandokument.
Fase 3. Politiske diskusjoner, understøttet av sammenskapervi.no.
Fase 4. Ordinær høring, seks uker
Det legges vekt på å legge til rette for tilpasset medvirkning i de ulike fasene avhengig av
hvilke grupper som skal medvirke. Kommunen jobber med portalen
«sammenskapervi.no.» og tar sikte på å benytte denne gjennom planprosessen.
Samhandling med regionale myndigheter vil skje gjennom planforum og løpende dialog.
By- og grendeutvalg
Kommunen har gode erfaringer med å samarbeide med by- og grendeutvalgene både i
enkeltsaker og i større plansaker. Utvalgene har god kunnskap om sine nærmiljøer og er
gode kontaktpunkter mot innbyggerne. Samarbeid med utvalgene vil være
hovedinnretning når det gjelder medvirkning med innbyggerne. Kommunen ser for seg
at grendeutvalgene vil arrangere møter hvor aktuelle temaer for det enkelte stedet vil
bli vurdert når det gjelder den langsiktige utviklingen på stedet. Her vil
administrasjonen bistå med tilrettelegging og nødvendig kompetanse.
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Råd og utvalg
Likedes vil alle innbyggerråd, by- og grendeutvalg, paraplyorganisasjoner og
næringsorganisasjoner inviteres inn i planarbeidet med sin kompetanse.
Lag og foreninger
Frivilligheten er en av Øvre Eikers viktigste ressurser. Frivillige lag og foreninger
representerer muligheter for framtidas velferdssamfunn, og skal involveres med
tilpasset arbeidsmetodikk. Skal kommunen utløse muligheter for “tykk samskaping”,
hvor kommune og andre aktører både definerer problemet, utvikler løsning og leverer
løsningen sammen, må frivilligheten være delaktig hele veien i kommuneplanprosessen
Spesiell oppmerksomhet mot barn og unge
Barn og ungdom skal i tråd med Barnekonvensjonen kunne medvirke i saker som
berører dem. Kommuneplanens langsiktige perspektiv tilsier bred involvering av barn
og ungdom.
Hovedarenaen er de lokale skolene. I barneskolen gjennomgår barn på 5. trinn årlig
opplegget “Mitt lokalsamfunn” fra Ungt Entreprenørskap. Det gir en god anledning til å
plukke opp ideer til kommuneplanarbeidet, og til å engasjere disse barna i diskusjon om
Øvre Eiker-samfunnets framtid.
Eiker videregående skole er viktig for å involvere eldre ungdom. Samtidig må bygdas
ungdom som går i videregående opplæring utenfor kommunen, også gis mulighet til å gi
innspill.
Barnerepresentanten og ungdomsrådet blir sentrale for å legge til rette for
medvirkningsarbeidet mot barn og unge. Ungdomsklubbene er også arenaer som kan
være aktuelle for innhenting av innspill fra ungdom.

2.1

Informasjon om planarbeidet

Informasjon om planarbeidet og dokumenter som utarbeides skal offentliggjøres på
kommunens hjemmeside under en egen fane. Kommunen vil bistå alle lag og foreninger
og andre interessegrupper med både informasjon og nødvendig bistand, slik at
kunnskapen om planprosessen blir godt kjent. I tillegg vil kommunen vektlegge at
informasjon om planprosessen formidles på en hensiktsmessig og god måte, slik at
interessen rundt planarbeidet blir størst mulig.

3. Grunnlag for planarbeidet
Planarbeidet vil ha utgangspunkt i et langsiktig arbeid med visjon og
stedsutviklingsarbeid slik det er forankret i gjeldende kommuneplan.
Øvre Eiker leverer gode tjenester til våre innbyggere. Men kommunen har en svært
sårbar økonomi, og som et resultat av det, vil det være stramme rammer for drift og
investeringer. Utviklingsarbeid og nødvendig investering i tjenestene må være
langsiktige. Gjeldende økonomiplan slår fast at befolkningsvekst er den viktigste
strategien for en bærekraftig kommuneøkonomi i årene framover. Samarbeid med
nabokommunene kan være tjenlig i årene som kommer.
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Øvre Eiker, på linje med resten av landets kommuner, har noen utfordringer – noen
samfunnsfloker – som vi ikke klarer å løse hvis vi ikke jobber litt annerledes for å finne
løsninger. Noen ganger må vi også være villige til å spørre oss om vi jobber med riktige
ting eller om vi må jobbe på helt andre måter for å løse flokene. Vi skal jobbe enda mer
på tvers i organisasjonen vår, og vi skal involvere ansatte, brukere, pårørende,
innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Vi skal med andre ord samskape fremtidens
løsninger. De største flokene handler om utenforskap i bred forstand: Ensomme i alle
aldre, inaktivitet, sårbare barn, frafall i skolen, mangel på integrering blant innvandrere
og flyktninger, samt utfordrende folkehelse. Disse utfordringene vil få en helt sentral
plass i rulleringen av kommuneplanen. Kommunen skal ikke nødvendigvis løse
utfordringene for befolkningen, men bidra til å mobilisere befolkingen selv til å finne
strategier for livsmestring og utvikling.
Med grunnlag i gjeldende kommuneplan har Øvre Eiker kommune angitt fire
hovedstrategier og to hovedprinsipper som gir retning for hvordan vi skal lykkes:

Ett lag for
god
oppvekst

Sammen
om
hverdagsmestring

“Sammen skaper vi…” - medvirkning

“Helt innafor” – arbeid mot utenforskap

Livskraftige
steder

Medarbeidere
som
mestrer

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre eiker. Vår visjon er ikke bare en visjon, den er
også en holdning, en kultur og en arbeidsmetode. Medvirkning og samskaping skal være
våre viktigste grep for å løse en oppgave og finne nye løsninger. Det betyr at ansatte,
brukere og innbyggere skal være med på å identifisere kommunens floker, og bidra med
innsikt og løsninger til det beste for lokalsamfunnene i Øvre Eiker.
Helt innafor. Omkostningene ved at noen faller utenfor i et lokalsamfunn er store. Først
og fremst er det tungt for den enkelte, enten det gjelder dårlig helse, svak tilknytning til
arbeidslivet, rusproblemer eller ensomhet. Vi ønsker at våre innbyggere skal ha et liv de
selv ønsker seg. Mange deler av kommunen må ofte inn og hjelpe når noen faller utenfor.
Kommunen må derfor investere for å hindre utenforskap. Kommunen må jobbe smart
forebyggende for å holde flest mulig innbyggere “helt innafor”. Samtidig må
befolkningen selv mobilisere sine ressurser, bidra i sitt nærmiljø og nabolag, reagere
tidlig på bekymringer, ta ansvar og finne løsninger.
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Folketallet i Øvre Eiker er beregnet til å stige fra ca. 19 420 ved inngangen til 2020 til 21
800 i 2030 og til 24 100 i 2040 basert på middelberegningene til Statistisk sentralbyrå
(SSB).
Øvre Eiker kommune ønsker å legge til rette for en vekst i folketallet, nettopp fordi det
gir grunnlag for livskraftige lokalsamfunn, gode offentlige tjenester, et variert næringsliv
og et rikt kulturliv. Utviklingen kan true velferden og livskvaliteten for mange dersom vi
ikke evner å planlegge langsiktig og styre veksten riktig, både med hensyn til økonomi
og miljø. Øvre Eiker kommunes identitet og attraktivitet er i stor grad knyttet til
kulturlandskapet og den verdifulle dyrka jorda. Veksten skal ikke skje på en slik måte at
disse verdiene svekkes.
Øvre Eiker kommune har i perioden fra 2012 – 2019 innrettet det næringspolitiske
arbeidet etter Strategisk næringsplan. Med etableringen av Fiskum Næringspark,
realiseres en hovedsatsing i kommunens næringsarbeid. Flere vesentlige forhold som
knytter seg til næringsutvikling skal behandles som del av kommuneplanen. Det gjelder
forhold som arealbruk, transport mv. Kommuneplanrulleringen vil derfor gi viktige
avklaringer for hvilken type plan eller strategi som vil være tjenlig for å bidra til
ytterligere næringsutvikling. Dialogen med næringslivet vil være et svært viktig
grunnlag for å ta denne avgjørelsen.
Oppsummert er de langsiktige mulighetene og utfordringene i Øvre Eiker:
 Omgivelsene er i endring.
 Økonomien er utfordrende i en lavinntektskommune, den sterke veksten gir
muligheter.
 Kommunene vil få langt større oppgave med å håndtere utfordringer i klima og
miljøspørsmål, og for å ivareta beredskap og samfunnssikkerhet. Våren 2020 har
kommunen, i likhet med resten av verden, opplevd en dramatisk omveltning i vår
hverdag, velferd og frihet gjennom Covid-19-pandemien. Pandemien viser oss
viktigheten av velferdssamfunnet og av tillit mellom befolkning og lokale og
nasjonale myndigheter. Kommunens beredskap har dessuten vært oppe til
eksamen, og i skrivende stund bestått. Men dette kan skje igjen, og det kan bli
betydelig mer dramatisk.
 Kommunen har store utfordringer på mange områder innenfor folkehelse.
 Arbeidet med arealplanen vil være krevende fordi den i stor grad må samspille
med omfattende planlegging av infrastruktur på vei og bane.
 Fremtidig vekst og utbygging skal forholde seg til dyrka jord og kulturlandskap.
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3.1

Hovedinnsatsområder

Planprogrammet definerer noen hovedinnsatsområder for planarbeidet. For å svare ut
de problemstillingene som skal utredes er Øvre Eiker kommune avhengig av
engasjement fra hele lokalsamfunnet.
Hovedinnsatsområde 1
Ett lag for god oppvekst
Ett lag for god oppvekst skapes gjennom samarbeid mellom familien/nærmiljø og gode
tjenester for alle. Alle barn og unge trenger å utvikle en god helse og høy grad av
livsmestring. Noen barn og familier trenger noe i tillegg til det ordinære. Støttetjenester
i kommunen kan fungere som stillas rundt familiens oppdragelse overfor barna.
Utredninger og oppgaver for planarbeidet
1.
2.
3.
4.
5.

Bidra gjennom å utvikle samspillet mellom tjenestene og stedene.
Avklare lokalisering og starte planlegging av barneskole i Hokksund (2020)
Avklare framtidig struktur for ungdomsskole i Øvre Eiker.
Utredning av løsninger for å løse behovet for flere barnehageplasser i Hokksund.
Analysere effekten av dagens støttetjenestene og vurdere nye innovative grep for
barn med særskilte behov.

Hovedinnsatsområde 2
Sammen om hverdagsmestring.
Flere eldre, nye oppgaver og forventninger til kommunen, gjør det nødvendig å omstille
kommunens helse- og omsorgstjenester. Det må jobbes annerledes for å møte
framtidens behov. Helse- og omsorgstjenester skal i større grad ha oppmerksomhet på
det friske og den enkeltes ressurser. Det skal investeres i tiltak som støtter innbyggernes
mestring av egen livssituasjon. Forebygging og rehabilitering skal være
grunnholdningen. Lavterskeltiltak, innovasjon, brukerinvolvering, godt faglig og
tverrfaglig arbeid er viktige grep for å utvikle gode løsninger som også er bærekraftige
for fremtiden.
Utredninger og oppgaver for planarbeidet
1. Boligsosiale hensyn ivaretas i en samlet og framtidsrettet boligpolitikk
2. Det lages en overordnet plan for utviklingen av framtidas helse- og
velferdstjeneste – en helse- og velferdsplan som kan være en overbygging for
øvrige planer på området.
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Hovedinnsatsområde 3
Livskraftige steder / Stedsutvikling
Kommunen har over tid arbeidet med stedsutvikling. Fysisk tilrettelegging og aktivitet
på stedene i samarbeid med grendeutvalg, lag og foreninger er viktig. Skolene er
sentrale møteplasser på hvert sted. Gode bomiljø og gode tjenester henger tett sammen.
Kommunens boligpolitikk må videreutvikles for å understøtte arbeid mot utenforskap
og for å skape gode og trygge nærmiljøer for alle, og særlig de mest stedbundne
innbyggerne; de aller yngste og de aller eldste.
Det bør vurderes om kommunens utbyggingspolitikk skal omfatte investeringer i sosial
infrastruktur og utvikling av teknisk og grønn infrastruktur i samfinansiering med
private og andre offentlige aktører
Høyhastighets datakommunikasjon anses som en nødvendig infrastruktur for å gi
likeverdige muligheter til alle innbyggerne i kommunen, næringsutvikling og fornyelse
av de kommunale tjenestene. Øvre Eiker kommune er kommet langt i utbygging av
bredbånd, men framtidig løsning som kan gi tilfredsstillende/god løsning for alle deler
av kommunen vil bli prioritert fram mot rulleringen av kommuneplanen.
Rulleringen av kommuneplanen skal legge grunnlag for et forsterket
stedsutviklingsarbeid ved å knytte de kommunale tjenestene tettere på det lokale
utviklingsarbeidet.

Utredninger og oppgaver for planarbeidet
1. Kommuneplanen skal utrede og legge grunnlag for framtidas boligpolitikk, der
fellesskap, generasjonsblanding og god folkehelse står sentralt.
2. Utrede betingelser for gode møteplasser, dugnadsånd og engasjement
3. Utrede framtidig utviklingsretning for Vestfossen gjennom sentrumsplan.
4. Utrede løsninger som gir tilfredsstillende bredbåndtilknytning for alle deler av
kommunen
5. Legge grunnlaget for et aktivt og levende kulturliv, og en blomstrende frivillighet
i kommunen, med hovedmålsettinger tydeliggjort i kommuneplanen og detaljene
i egne kultur- og frivillighetsstrategier.
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Hovedinnsatsområde 4
Medarbeidere som mestrer.
Kommuneadministrasjonen er et redskap for fellesskapet. For å lykkes med oppgavene
som venter kommunen, må kommunen ha medarbeidere som har kompetanse for å
mestre oppgavene og med nye arbeidsmetoder. Partssamarbeid vil stå sentralt her.
Kommunen vil trenge medarbeidere med omstillingsevne og kompetanse i å jobbe på
tvers av faglige og organisatoriske grenser. Samskaping med lokalsamfunnet vil også bli
mer sentralt, og kommunen som organisasjon må ruste seg til slike prosesser.

Utredninger og oppgaver for planarbeidet
1. Det utarbeides overordnet kompetansestrategi som de ulike tjenestene skal
bygge sine strategiske kompetanseplaner på.
2. Kommunen skal ha en overordnet rekrutteringsstrategi.
3. Øvre Eiker kommune skal styrke heltidskulturen.

Hovedinnsatsområde 5
Miljø og klima
Kommunene får et økt ansvar og mer framtredende rolle for sikre en bærekraftig
utvikling, redusere klimagassutslipp og planlegge for tilpassing til et klima i endring.
Gjennom arbeidet med miljø- og klimaplanen skal administrasjonen vurdere
miljøstyring som del av kommunens styringssystem, herunder legge bedre til rette for
en styrket tilnærming til sirkulær økonomi.
Areal- og transportplan for Buskerudbyen vil være et viktig grunnlagsdokument ved
utforming av kommuneplanen.
Utredninger og oppgaver for planarbeidet
1.
2.
3.
4.

Miljø- og klimaplanen revideres.
Det skal utarbeides klimaregnskap for kommunens virksomhet.
Vassdrag skal ha særlig oppmerksomhet ved rullering av kommuneplanen.
Øvre Eiker kommune skal synliggjøre sine fortrinn i klimaarbeidet med spesiell
fokus på jord- og skogressursene i et klimaperspektiv.
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Hovedinnsatsområde 6
Være en aktiv part i den videre regionale utviklingen
Det regionale bildet endrer seg ved etableringen av Viken som nytt fylke fra 2020, og
ved endringer i den statlige organiseringen av fylkesmannsembetet. Konsekvensene av
disse endringene for Øvre Eiker kommune er fortsatt uklare, bl. a. med hvilke oppgaver
det nye fylket skal ha. Pågående endringer i statlige etater kan utfordre Hokksund som
regionalt knutepunkt. Endring i kommunestruktur har også endret forholdet til våre
nabokommuner, da Øvre Eiker nå er nærmeste nabo til en av landets største kommuner.
Kommunen må vurdere hva som er viktige faktorer for regionalt samarbeid, og hvor
mange ulike samarbeid det er hensiktsmessig å ha.
Utredninger og oppgaver for planarbeidet
1. Valg av regiontilknytning og strategi for regionalt og interkommunalt samarbeid
skal ligge til grunn for rulleringen av kommuneplanen.

Hovedinnsatsområde 7
Næring
Øvre Eiker kommune vokser. En balansert utvikling krever at vi også har en vekst i
antall arbeidsplasser i kommunen. Det er per i dag betydelig fler som pendler ut enn inn
av kommunen for å komme til jobb.
Utredninger og oppgaver for planarbeidet
1. Overordna rammevilkår for næringsutvikling skal være integrert del av
utredningene som ligger til grunn for kommuneplanen.
2. Det skal være et særlig fokus på næringsutvikling med basis i kommunens
naturgitte ressurser.
3. Fortsatt ha dialog med eiere og drivere om fremtidig utnyttelse av eksisterende
næringsarealer
4. Næring skal sees i nær sammenheng med stedsutviklingsarbeidet og
arealforvaltninga.

13

Hovedinnsatsområde 8
En balansert arealforvaltning
Øvre Eiker kommune legger til grunn at regjeringen “er opptatt av at utfordringer og
muligheter varierer fra sted til sted. Regjeringen legger stor vekt på lokaldemokratiet i
plan- og byggesaker, samtidig som nasjonale hensyn skal ivaretas. Nasjonale forventninger
må derfor forstås i et lokalt perspektiv når planer utarbeides og gjennomføres” (Nasjonale
forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023).
For å redusere antall saker med klage/innsigelser fra regionale myndigheter vil vi i
kommuneplanprosessen utrede hvordan arealplanen kan formes, slik at den reflekterer
lokal arealpolitikk uten å komme i konflikt med nasjonale eller regionale retningslinjer,
1. Alle utbyggingsområder i kommuneplanen der det ikke er varslet oppstart av
regulering, skal gjennomgås som grunnlag for rulleringen av kommuneplanens
arealdel.
2. Rullering av Handlingsprogrammet til Areal- og transportplanen for
Buskerudbyen hensyntas ved rulleringen av kommuneplanen.
3. Hensynet til vern av dyrkbar jord er en viktig premiss for denne gjennomgangen.
4. Tydeliggjøre nasjonale og regionale interesser i arealplan.
5. Det er behov for å vurdere dagens bestemmelser og retningslinjer opp mot både
det gjeldende lovverket og de erfaringer som er høstet gjennom praktiseringen.
Spesielt nevnes behov for å vurdere kriterier som parkeringsnormer, leike- og
uteoppholdsarealer.

4.

Kommuneplanens arealdel.
Øvre Eiker kommune har vektlagt konsentrert utbygging i Hokksund, og er i gang med
planarbeid som vil legge til rette for fortetting i Vestfossen. Med konsentrert
boligutvikling i Hokksund og Vestfossen legges grunnlaget for at en stor andel av
befolkningsveksten legges i tilknytning til effektiv kollektivtransport. Ved å legge til
rette for god funksjonsblanding i Hokksund og Vestfossen legges et grunnlag for en
fremtidig reduksjon av transportbehovet.
Vassdragene har stor betydning for Øvre Eiker kommune, og god vannkvalitet er en
viktig forutsetning for folkehelse, rekreasjon og biologisk mangfold. Drikkevannskildene
vil ha spesiell oppmerksomhet.
Øver Eiker kommune vil legge vekt på å sikre arealer som ivaretar landbruk- natur- og
friluftslivsområder. Som del av dette arbeidet skal arealer med nasjonal og regional
verdi registreres.
EUs vanndirektiv legger strenge krav på vår forvaltning av vannet. Vannområdene
Eikeren og Drammenselva forutsetter en regional organisering. Organiseringen av
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arbeidet for vannområde Drammenselva er under etablering, og begge vannområdene
skal ha nye tiltaksplaner på plass i perioden fram til vedtak av kommuneplanen.
“Blå-grønne” korridorer, spesielt i og rundt tettstedene, vil derfor ha en spesiell
oppmerksomhet i rulleringen av kommuneplanen.
Det er flere forhold som kan påvirke forutsetningene for planarbeidet. Statlige
prosjekter på vei, jernbane mv kan bli aktualisert i planperioden, uten at det nå ved
oppstart av arbeidet, er gitt slike oppdrag.
Detter er prosjekter som vil kunne legge sterke føringer for arealbruk og utløse nye
utredningsbehov for rulleringen av kommuneplanen, og innebære en usikkerhet om
framtidig arealbruk som rulleringen av kommuneplanen må forholde seg til. Dette
gjelder utbygging av jernbanen for person- og godstrafikk, der kommunens
hovedinteresse ligger i økt kapasitet for persontrafikken, og framtidige løsninger for
overordnet veinett, Rv. 35 og E 134
Ny arealbruk
Alle kan fremme forslag til endret bruk av arealer. Forslag om endret arealbruk vil bli
vurdert i forhold til sektorlovgivning, nasjonale og regionale retningslinjer samt
kommunale bestemmelser og retningslinjer samt mål og strategier for lokal utvikling,
herunder forholdet til kommunal økonomi og tjenesteyting.
Ved forslag til endring av arealformål i kommuneplanens arealdel skal Øvre Eiker
kommune motta innspill på eget oppsett som publiseres elektronisk på www.ovreeiker.kommune.no
Skjemaet inneholder tema og spørsmål som er ment å være til hjelp for å lage
veldokumenterte forslag. Graden av utredning innenfor utvalgte tema vil være
vurderinger som forslagsstiller må gjøre. I en beskrivelse av forslag til endring av
arealformål bør relevante spørsmålsstillinger belyses. Opplysningene gitt i skjemaet
med utdypende tekstdel vil danne grunnlag for vurdering av forslaget. Forslagstiller har
ansvar for å gi relevant, faktabasert informasjon.
Med bakgrunn i forslag til ny arealdisponering som tas inn i forslag til ny arealplan skal
det foretas en samlet konsekvensutredning hvor følgende tema utredes: Flom, flom i
sidevassdrag, gang og sykkel, kollektiv, kvikkleire, radon, skred, støy, trafikk, veier,
berggrunn, forurenset grunn, løsmasse, markslag, fredning, inngrepsfri natur, naturtype,
rødlista arter, viltområde, friluftsliv, lek og rekreasjon, tele- og ledningsnett, vann og
avløp, kulturminne, energibruk, transportarbeid, drikkevannskilder, mineraliske
ressurser, samt forholdet til statlige og regionale føringer.
Øvre Eiker Kommune har betydelige og verdifulle jordbruksarealer. Jordvernhensyn
tillegges derfor stor vekt ved vurdering av forslag til nye utbyggingsområder. En må
påregne at det vil bli stilt krav om buffersone mellom landbruksareal og annet formål.
Alle utbyggingsområder i kommuneplanen der det ikke er varslet oppstart av
regulering, skal gjennomgås som grunnlag for rulleringen av kommuneplanens arealdel.
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Nødvendige konsekvensutredninger vil utarbeides i tråd med pbl § 4-2 og Forskrift om
konsekvensutredninger gjelder i hovedsak tiltak som kan ha vesentlige virkninger for
miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensvurderingene vil i all vesentlighet bli
basert på foreliggende kunnskap. Innhenting av ny kunnskap begrenses til spørsmål
som er særlig relevant i forhold til behandling av planen.

5. Statlige og regionale føringer
Både statlige og regionale føringer legger betydelige føringer i planarbeidet.
I nasjonale forventninger vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019 er følgende tema
særlig prioritert:
 Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling.
 Vekstkraftig regioner og lokalsamfunn i hele landet.
 Bærekraftig areal- og transportutvikling.
 Byer og tettsteder der det er godt å leve og bo.
Internasjonale føringer som FNs bærekraftmål er viktig både for planlegging på statlig,
regionalt og lokalt nivå. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan, blant annet for
å sikre sosial rettferdighet, god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer.

Øvre Eiker kommune har en målrettet og langsiktig innsats på sentrale
samfunnsområder som omfattes av FNs bærekraftsmål. Kommunen vil ivareta våre
forpliktelser til en bærekraftig utvikling ved å ta utgangspunktet i vårt lokale
utfordringsbilde. Kommuneplanprosessen vil innrettes slik at bærekraftsmålene
inkluderes slik det er naturlig for Øvre Eiker.
Statlige føringer vil være:
•
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
•
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
•
Universell utforming
•
Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
•
Retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442)
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•
•
•
•

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
Rundskriv T-4/92 Kulturminnevern og planlegging etter plan- og bygningsloven
Rundskriv T-3-00 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som
kulturminne og kulturmiljø

Regionale føringer
I regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 er det fokusert på 3 hovedtema som de
mest sentrale utfordringene Buskerudsamfunnet står overfor:
 Befolkningsutvikling og vekst.
 Næringsutvikling, levekår og folkehelse.
 Miljø, areal og transport.
Uttalelsen som ble gitt i forbindelse med planstrategien ga generell støtte til denne.
Ingen hadde innvendinger mot strategiens overordnede innhold. Det ble fremmet noen
forslag som er tatt til etterretning og som er lagt til grunn for forslaget til planprogram,
og som vil bli tatt med i det videre planarbeidet. Mattilsynets var positive til at
kommunen legger vekt på EUs vanndirektiv med fokus på Drammenselva og Eikern.
Dette underbygges i innspill fra Eikeren Vannverk IKS som viser til at miljøtilstanden i
Eikern er nedgradert fra god til moderat hva angår den økologiske tilstanden, mens den
kjemiske tilstanden går fra moderat til dårlig.
Sentrale regionale planer som legges til grunn for kommuneplanarbeidet er:

Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping

Regional plan for kunnskapssamfunnet

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016 – 2021

Regional plan for kulturminnevern

Regional plan for areal- og transport i Buskerud 2018 – 2035

6. Planprosessen





Innspillsperiode for forslag til planprogrammet er 1. juni – 10. august 2020
Politisk behandling av høringsutkast nov/des. 2020 og jan/februar 2021
Høringsperiode februar – mai 2021
Vedtak i kommunestyret sept/okt 2021

Samhandling med regionale og statlige myndigheter er kritisk for fremdriftsplanen, og
det vil være behov for en løpende dialog, spesielt med den nye Viken fylkeskommune.

6.1

Organisering

Kommunestyret vedtar planprogram og ny kommuneplan. Kommuneplanutvalget er
politisk styringsgruppe. Utvalgene deltar i arbeidet med rulleringen etter nærmere
avklaringer med kommuneplanutvalget.
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Kommunedirektøren organiserer administrasjonens arbeid etter en tilpasset
prosjektstyringsmodell.

7. Vedlegg



Kommunal planstrategi 2020 - 2023 Øvre Eiker kommune
Skjema for innspill til om endring av arealformål i kommuneplanens arealdel

Dokumentet ligger på kommunens hjemmeside: www.ovre-eiker.kommune.no
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