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Saksopplysninger/vurderinger
Kommunestyret får i denne saken fremlagt forslag til Planstrategi for Øvre Eiker kommune for
kommunestyreperioden. Planstrategien konkluderer med at kommuneplanen må rulleres – både
samfunnsdel og arealdel. Prosessen fremover ser slik ut:

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 05.02.20 å sende forslag til planstrategi på høring for
innhenting av synspunkter. Kommunedirektøren fremmer nå planstrategien for vedtak. Det foreslås
ikke endringer i forslaget etter høringen.
Forslaget til Planstrategi er sendt på høring til regionale statlige myndigheter, Viken
fylkeskommune, nabokommunene, by-, og grendeutvalgene og innbyggerrådene. Høringen er
kunngjort på kommunens hjemmeside. Det ble satt en frist for innspill til 13.03.20.
Det er innkommet følgende innspill og høringssvar:
Fylkesmannen i Oslo og Viken mener det er positivt at FNs bærekraftsmål er forankret i
planstrategien, og at miljø og klima skal ha et sterkere fokus i denne rulleringen av kommuneplanen
enn i gjeldende plan. Fylkesmannen mener imidlertid at det kunne kommet tydeligere frem hvorfor
akkurat klima og miljø er trukket fram. Samtidig kunne kommunen med fordel ha forankret
bærekraftsmålene bedre. Videre kunne planstrategien med fordel hatt flere vurderinger rundt hvilke

1

planer som har behov for revidering i planperioden. Fylkesmannen gir videre faglige råd på enkelte
områder.
Kommunedirektørens kommentar
Fylkesmannens innspill gir overordnet et inntrykk av støtte til planstrategien. På enkeltområder kan
kommunedirektøren være enig i at den kunne vært tydeligere i begrunnelsene, uten at dette ville
påvirket resultatet. Fylkesmannens innspill vil også være viktige i det videre arbeidet med
kommuneplanen, herunder også planprogrammet.
Statens Vegvesen påpeker at deres rolle er tydeligst i kommunens arealplaner og at de fokuserer på
dette. Vegvesenet gir derfor i denne omgang generelle kommentarer og opplysninger som er
sentrale i deres arbeid og ber kommunen vurdere og hensynta disse i aktuelle prioriteringer og
oppgaver.
Kommunedirektørens kommentar
Vegvesenets innspill er nyttig i det videre arbeidet med kommuneplanen.
Mattilsynet er positive til at kommunen har økt fokus på EUs vanndirektiv og prioriterer arbeid i
vannområdene Drammenselva og Eikern. Vekst må skje slik at drikkevannsressurser ivaretas.
Mattilsynet forventer at Øvre Eiker oppretter samarbeid med Holmestrand om Eikern slik at det
opprettes ens bestemmelser for aktiviteter i nedslagsfeltet rundt Eikern. Det etterspørres også
konkrete mål om å knytte utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning.
Mattilsynet ber til slutt kommunen om å vurdere å utarbeide matjordplaner for å veilede og
informere grunneiere/tiltakshavere og redusere faren for å spre planteskadegjørere/fremmede
arter/smitte.
Kommunedirektørens kommentar
Kommunen har vannuttak på Eikern og fra grunnvannsanlegget på Strømbo. I tillegg er det
reservevannforsyning fra Kolbrækvann. De to siste har hensynsoner og klausuleringer i
kommuneplanen. Eikern har det ikke. Kommunedirektøren legger til grunn at dette blir ett av
temaene i kommuneplanrulleringen som må løses i samråd med næringen langs vassdraget,
friluftsinteressene og myndighetene. Øvre Eiker kommune sammen med Glitrevannverket og
Vestfold Vann forvalter drikkevannsuttaket i Eikern gjennom det interkommunale selskapet Eikern
vann (EVIKS). Landbruket har allerede i dag ved bruk av eksisterende kvalitetssystemer (KSL) som
skal sikre at arbeider og drift i områder nær vassdrag skal utføres etter retningslinjer. En ytterligere
plan synes unødvendig.
Drammen kommune har ingen merknader til forslaget til planstrategi.
Direktoratet for mineralforvaltning anbefaler at kommunen legger opp til en kartlegging av
ressurstilgangen og behov for mineralressurser ved revidering av kommuneplanen, eventuelt lages
en temaplan eller kommunedelplan for mineralressurser.
Kommunedirektørens kommentar
Innspillet tas med inn i arbeidet med kommuneplanen.
Bane NOR understreker viktigheten av å prioritere utbygging og fortetting rundt etablerte
kollektivknutepunkt foran nye utbyggingsområder, og at kommunen må samspille med Bane NOR
på jernbaneprosjektene.
Kommunedirektørens kommentar
Areal- og transportplan for Buskerud og Areal og transportplan for Buskerudbyen tar opp i seg mye
av det Bane NOR kommenterer. Innspillet tas med inn i arbeidet med kommuneplanen.
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir et generelt svar hvor det vises til at
Fylkesmannen har et overordna ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer.
Norsk friluftsliv har utarbeidet en veileder med tittel “Hurtigguide til lokalpolitikere ved rullering
av planstrategi – Sikring av neste generasjons natur og helse”. Veilederen er generell og ikke
spesielt rettet som høringsuttalelse til Øvre Eikers forslag til planstrategi.
Alle innspillene er i sin helhet vedlagt saken.
Planavdelingen rakk de siste dagene før pandemiutbruddet å møte alle innbyggerrådene.
Planavdelingen oppfatter at rådene er svært interessert i arbeidet med kommuneplanen, samtidig
som de gir uttrykk for at de har mest å bidra med når det foreligger mer konkrete planforslag – både
samfunnsdel og arealdel. Planavdelingen oppfordret rådene til å ha fokus på samfunnsdelen. Det er
her innspillene ved høringene erfaringsmessig er færrest, men hvor rådene har relevant kompetanse.
Siden kommuneplanutvalget la planstrategien ut på høring har oppgaveutvalget levert sin
“Skolebehovsplan 2020 – 2040”. Kommunestyret vil nå starte sin gjennomgang og behandling av
denne.
Kommunedirektøren mener at innspills- og høringsrunden har gitt en overordna støtte til det
forslaget til planstrategi som ble behandlet i møtet 5. februar. Det er ingen som har hatt
innvendinger mot de foreslåtte konklusjonene i planstrategien. Svært mange av innspillene har
fremmet forslag som etter kommunedirektørens syn hører hjemme på et senere tidspunkt i
prosessen. Dette er nyttig da det gir forutsigbarhet for kommunen i arbeidet med kommuneplanen.
Planstrategien synliggjør at det er stor grad av kontinuitet i den overordna planlegginga i Øvre
Eiker, og at kommuneplanen har fungert som et overordna styringsdokument. De to siste
kommunestyrene har igangsatt utredningsarbeid, og har gjort viktige politiske prioriteringer som
gjenspeiles i planstrategien. Dette gir et godt grunnlag for rullering av kommuneplanen.
Ut ifra de innspillene som er kommet i høringen velger Kommunedirektøren å foreslå at det ikke
gjøres endringer i forslaget, og at forslaget som ble vedtatt lagt ut på høring kan vedtas som Øvre
Eiker kommunes planstrategi for 2020 – 2023.
Vedlegg
1 Planstrategi for Øvre Eiker kommune 2020 - 2023
2 Innspill
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kunnskapsgrunnlag
Oversikt over planer
Kommunedirektørens anbefaling
Planstrategi for Øvre Eiker kommune 2020 – 2023 vedtas, jf. pbl. § 10-1.
Begrunnelse
Forslaget til planstrategi har vært på høring for innhenting av synspunkter. Det har ikke kommet
vesentlig merknader til forslaget.

Behandling i Kommuneplanutvalget - 29.04.2020
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Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Kommunedirektørens anbefaling ble
enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.
Vedtak i Kommuneplanutvalget - 29.04.2020
Planstrategi for Øvre Eiker kommune 2020 – 2023 vedtas, jf. pbl. § 10-1.
Begrunnelse
Forslaget til planstrategi har vært på høring for innhenting av synspunkter. Det har ikke kommet
vesentlig merknader til forslaget.

Behandling i Kommunestyret - 13.05.2020
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Kommuneplanutvalgets innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 13.05.2020
Planstrategi for Øvre Eiker kommune 2020 – 2023 vedtas, jf. pbl. § 10-1.
Begrunnelse
Forslaget til planstrategi har vært på høring for innhenting av synspunkter. Det har ikke kommet
vesentlig merknader til forslaget.
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