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1. Innledning 
Øvre Eiker kommune har en svært sentral beliggenhet mellom bykommunene i området, og er et 
sentralt knutepunkt for vei og jernbane. Kommunen er del av et stort og godt integrert 
arbeidsmarked i aksen Oslo – Kongsberg, og har et variert og robust næringsliv. Landbruket bidrar 
vesentlig til kulturlandskapet. Det er lagt stor vekt på utvikling av alle tettstedene, og at det skal være 
tilgjengelige bolig- og næringsarealer for å sikre vekst i hele kommunen. Kommunen har en god 
befolkningsvekst, og oppfattes å ha en høy attraktivitet. 

Det er snart fire år siden Øvre Eiker kommune vedtok å bestå som egen kommune. Nye Drammen 
etablerer seg som vår nærmeste nabo, Viken fylkeskommune tar form og andre nærliggende 
kommuner inngår nye samarbeid. Øvre Eiker har inngått nye avtaler om kommunesamarbeid på 
enkelte områder, og på andre besluttet å stå alene eller å bidra som vertskommune. 
Kommuneplanrulleringen skal gi nytt grunnlag for hva endringene betyr for Øvre Eikers regionale 
posisjon, utviklingstakt og identitet. Kommunestyrets oppdrag om å vurdere om kommunen skal 
endre navn til Eiker er et naturlig tema i rulleringen. 

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. 

Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på 
overordnet nivå i kommunestyreperioden. 

Planstrategien skal derfor gi en oversikt over utviklingstrekk, utfordringer og strategiske valg knyttet 
til samfunnsutvikling i kommunen, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Som del av dette arbeidet skal 
kommunen ta hensyn til nasjonale og regionale føringer i arbeidet og innhente synspunkter fra 
nabokommuner og statlige og regionale organer. 

Kommuneplanleggingen skal være tilpasset kommunens utfordringer. Selv om kommuneplanen med 
samfunnsdel og arealdel skal ha et langsiktig perspektiv, skal den være aktuell i forhold til 
kommunens utfordringer slik de oppleves i dag.  
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2. Rammer for planleggingen 
De nasjonale forventninger skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes 
arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. De skal også legges til grunn for 
statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Hensikten er å få til en bedre sammenheng 
mellom nasjonal, regional og kommunal planlegging, og gjøre planleggingen mer forutsigbar og 
målrettet.  

 

 

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. 

 

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. 
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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. 

Miljø og klima skal ha et sterkere fokus i denne rulleringen av kommuneplanen enn i gjeldende plan. 

2.1 Lokale rammer 
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 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. Kommunen trenger gode verktøy for tidlig å kunne 

“Sammen skaper vi…” - medvirkning

“Helt innafor” – arbeid mot utenforskap

Ett lag 
for god 

oppvekst

Sammen 
om 

hverdags-
mestring

Med-
arbeidere 

som 
mestrer

Livskraftige 
steder
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oppdage uheldig utvikling i barn og unges utvikling og læring. Vi vil investere i nødvendige og riktige 
tiltak for barn, unge og familiene i en tidlig fase. Vi skal skape sømløse tjenester der innbyggeren selv 
setter rammer for det som skal skje. 
 
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. 
 
Livskraftige steder. 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. Vi kobler derfor 
tjenestene tettere sammen med utvikling av stedene.  
 
Medarbeidere som mestrer. For å lykkes med oppgavene som venter kommunen, må vi ha 
medarbeidere som har kompetanse for å mestre oppgavene. 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. 
 
To hovedprinsipper for å lykkes:  
 
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”.  

2.2 Lokale forutsetninger 
Kommunenes inntekter kommer fra 3 hovedkilder; rammetilskudd fra staten, skatteinntekter og 
brukerbetaling/refusjoner for utførte tjenester. Skatt og rammetilskudd utgjør mellom 70 % og 80 % 
av inntektsgrunnlaget. I en slik sammenheng er Øvre Eiker en lavinntektskommune med 
skatteinntekter som utgjør ca. 91 % av landsgjennomsnittet før inntektsutjevning og ca. 95 % av 
landsgjennomsnittet etter inntekstutjevning mellom kommunene. Utgiftsbehovet for Øvre Eiker 
kommune er beregnet til ca. 98 % av landsgjennomsnittet og dette innebærer at kommunen er 
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avhengig av en effektiv tjenesteproduksjon for å kunne tilby innbyggerne tjenester i tråd med det 
objektive behovet i befolkningen.  

Med unntak av vurdering av innføring av eiendomsskatt, er det i svært liten grad for en kommune 
mulig å øke inntektene på kort sikt. Men på lengre sikt er det mulig å legge til rette for både økte 
inntekter og reduserte kostnader gjennom god planlegging slik at både befolkningsutvikling og 
tjenstlige behov styres. I et langsiktig økonomisk perspektiv er det viktig at kommuneplanen legger til 
rette for en befolkningsvekst som er bærekraftig. Med bærekraft i denne sammenheng menes det 
både at veksten ikke er for sterk på kort tid, at befolkningsveksten er balansert mellom de ulike 
aldersgruppene og ikke minst at det er en befolkningsutvikling som er bærekraftig i hele kommunen. 
Både med tanke på inntekter og utgifter, er store endringer innenfor ulike aldersgrupper på kort tid 
det mest utfordrende for en kommune.  

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.  

Stedsutvikling er den styrende strategien for samfunnsutviklingen i Øvre Eiker. Stedsutvikling og 
folkehelse kan kobles sammen ved å tenke stedenes utvikling sammen med kommunens 
tjenesteutvikling, samt vektlegge levekår, livskraft, inkludering, bekjempelse av utenforskap.  I dette 
arbeidet vil by- og grendeutvalg, lag og foreninger og andre ildsjeler være sentrale medspillere. Et 
økende antall livskraftige pensjonister vil være en stor ressurs for stedene og de enkelte 
nærmiljøene. 
 
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 næringsutvikling. Dialogen med næringslivet vil være et svært viktig 
grunnlag for å ta denne avgjørelsen. 

3. Utfordringsbilde og utredningsbehov 
Kommuneplanen for Øvre Eiker 2015 – 2027 ble vedtatt i 2015, hovedsakelig som videreføring av 
kommuneplanen som ble vedtatt i 2011. Planen ble vedtatt videreført uten rullering i 
kommunestyreperioden 2015 – 2019. Kommuneplanen har fungert som det langsiktige 
styringsdokumentet for kommunen, og innenfor rammene av planen har det vært grunnlag for å 
fornye hovedsatsinger – og strategier. Det er nå behov for en gjennomgang av hele kommuneplanen.  
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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 
investeringer i tjenestene som det tar tid å realisere, er krevende å få til. Kommunen er avhengig av 
samarbeid med nabokommunene i årene som kommer. 
 

3.1 Det regionale bildet 
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.  
 
Samarbeidet i Drammensregionen er til diskusjon. Kommunestyret har gitt oppdrag om å vurdere 
aktuelle samarbeidsprosjekter med kommuner og kommuneregioner rundt oss. Kommunen 
samarbeider i dag i utstrakt grad med kommuner i Drammensregionen. Deltakelse i den 
interkommunale legevakta på Kongsberg har åpnet for en fornyet diskusjon om mulighetene for 
samarbeid på andre områder. Det er også flere andre konkrete tjenestesamarbeid med Kongsberg og 
Kongsbergregionen. Gjennom arbeidene med planlegging av utbygging på vei og jernbane, er det 
også flere mulige samarbeidsområder med Modum kommune og Midtfylket. 
 
Buskerudbysamarbeidet har inngått en ny belønningsavtale med staten, og det arbeides for å 
etablere en byvekstavtale. Areal- og transportplan for Buskerudbyen var grunnlaget for 
fylkesdelplanen Areal- og transportplan for Buskerud. Dette er et viktig plangrunnlag nå som Viken 
fylkeskommune skal samordne og utvikle de tre tidligere fylkenes arealstrategier. Det kan forventes 
at det vil bli nødvendig å gjøre en rullering av Handlingsprogrammet til Areal- og transportplanen for 
Buskerudbyen som ledd i arbeidet med å etablere en byvekstavtale. Reduserte utslipp fra 
veitrafikken vil være en forutsetning for å kunne inngå en byvekstavtale. De store 
samferdselsutbyggingene for vei og jernbane som planlegges, vil kunne styrke Øvre Eikers regionale 
posisjon.  
 
Store statlige samferdselsprosjekter på vei og jernbane innebærer krevende planprosesser. Framdrift 
i disse prosjektene legger sterke føringer for arealbruk. Dette vil gi nye utredningsbehov for 
rulleringen av kommuneplanen, og samtidig innebærer det 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. 

3.2 Stedsutvikling 
Stedsutvikling vil fortsatt være en grunnstein i den langsiktige planleggingen i Øvre Eiker kommune 
og den styrende strategien for samfunnsutviklingen. Kommuneplanen skal legges opp slik at dette 
perspektivet i enda sterkere grad bidrar til en utvikling som styrker folkehelsa ved å se stedenes 
utvikling sammen med tjenesteutvikling, i tillegg til å vektlegge levekår og livskraft, inkludering og 
bekjempelse av utenforskap. 
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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. 

Det er stor forskjell på utbyggingspresset i ulike deler av kommunen. Kommunen har i dag en, for 
utbyggerne, svært gunstig momsrefusjonsordning som insentiv for utbygging. Denne ordningen er 
den samme for hele kommunen. Kommunestyret har gitt oppdrag om å vurdere kommunens 
ordninger - momsrefusjonsordningen og kommuneplanens- og nye reguleringsplaners bestemmelser 
– for de ulike delene av kommunen. 

3.3 Oppvekst 
Det er vedtatt en overordnet strategi for «Ett lag for god oppvekst». Denne strategien inkluderer alle 
parter, foreldre, nærmiljø, frivillige lag og organisasjoner og kommunale tjenester til felles innsats for 
barn og unge. I oppfølging av strategien blir det viktig å jobbe målrettet, og samle krefter til innsats 
slik at den oppvoksende generasjon blir robuste mennesker som mestrer egne liv og som bidrar til å 
utvikle samfunnet i positiv retning. Alle tjenester i kommunen må jobbe sammen på en helhetlig 
måte for å lykkes. Vi må spørre barn og unge, og foreldre om hvordan vi sammen skal jobbe som ett 
lag.  

Barnehager og skoler har egne strategidokumenter for utviklingen av innholdet i tjenestene.  
Strategiene har fokus på økt kvalitet i skoler og barnehager og gjennom økt kvalitet oppnås gode 
resultater både for det enkelte barn og samlet for samfunnet. Disse strategiene bør nå revideres i lys 
av ny rammeplan for barnehage og fagfornyelsen i skolen. 

Barnetallet fremover vil ikke øke i takt med vekst i folketallet i kommunen, men barnetallet vil være 
stabilt fremover mot ellers i landet der barnetallet relativt sett vil synke. Antall barn i Hokksund og 
Vestfossen vil øke noe.  

Det er påpekt behov for nye barnehageplasser i den kommende kommuneplanperioden. Det er 
behov for økning i antall plasser i Hokksund, og på noe lenger sikt, behov for flere plasser i 
Vestfossen. Fornying av lokalene til eksisterende barnehager er også aktuelt.  

Det er utarbeida en skolebehovsplan av et eget oppgaveutvalg. Resultater av behandlingen av denne 
vil legges til grunn for den videre behandlingen av kommuneplanen.  

3.4 Bolig 
Øvre Eiker kommune trenger en gjennomgripende diskusjon om boligpolitikken for bedre å kunne 
ivareta innbyggernes behov for et variert boligtilbud. Målet er å utvikle steder og nabolag som 
stimulerer til fellesskap, generasjonsblanding og god folkehelse. Kommunen trenger flere boliger som 
er godt tilrettelagt for at innbyggerne kan bo der i alle livssituasjoner, også når de skal motta 
kommunale tjenester. 
 
Øvre Eiker kommune har en høy andel eneboliger, men det er en positiv økning i andelen leiligheter 
og konsentrert bebyggelse, spesielt rundt knutepunktene. Boligpolitikken er sentral for å sikre 
fortsatt vekst i kommunen og for at alle grupper innbyggere skal ha en hensiktsmessig bolig.  
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SSB beregner fremtidig befolkningsutvikling i kommunene. Over tid har SSBs middelverdier stemt 
meget godt for Øvre Eiker. Det er imidlertid en utfordrende øvelse å anslå flyttemønstre, fødsels- og 
dødstall, samt innvandring. Befolkningsprognosene vil man jobbe kontinuerlig med gjennom 
kommuneplanprosessen for å ha best mulig grunnlagstall for utarbeidelsen av boligprogrammet og 
dimensjonering av tjenester. 

3.5 Folkehelse 
Øvre Eiker kommune legger til grunn at folkehelsearbeidet skal gjennomsyre alle planer og strategier. 
Det er et mål for kommunen at våre innbyggere skal mestre livene sine, så langt hver og en har evne 
til det. Dette er et perspektiv som skal legges til grunn i all overordna planlegging, tjenesteutvikling, 
arealplanlegging. God stedsutvikling gir viktige bidrag til folkehelse, herunder enkel tilgang til natur 
og mulighet for aktivitet, gange og sykling som erstatning for bilbruk. 

3.6 Helse - velferd 
I Øvre Eiker, som i resten av landet, vil antallet av de aller eldste øke. Samtidig øker antall personer 
med omfattende pleie og omsorgsbehov i de yngre årsklassene. Sykehusene skriver pasientene 
stadig raskere ut og det forventes at kommunene skal håndtere pasientene lokalt. Man må regne 
med at denne utviklingen bare forsterkes i årene framover. Også i Øvre Eiker vil en av de største 
utfordringene sannsynligvis være å rekruttere tilstrekkelig kompetent helsepersonell.  

Kommunene må investere i tiltak som styrker innbyggernes evne til å mestre hverdagen og klare seg 
lengst mulig i eget hjem. Det bør satses enda sterkere på velferdsteknologi. Gode dagtilbud og tilbud 
som bidrar til fellesskap og mestring er viktig. 

Hovedstrategien bør være hjemmebasert pleie og omsorg, men det bør bygges tilstrekkelig antall 
institusjonsplasser for de aller sykeste. En omsorgstjeneste som går for langt i retning av én til én 
tjeneste vil neppe være bærekraftig. Det er behov for å se helhetlig på Eikertunområdet og vurdere 
hvordan byggene og området rundt effektivt og godt kan utvikles for å møte innbyggernes behov for 
helse- og omsorgstjenester. 

Helse- og velferdstjenestene har en viktig rolle å spille for å bidra til at alle innbyggerne har en trygg 
bolig, arbeid eller annen meningsfull aktivitet, og mulighet til å delta i fellesskap med andre. 
Integrering av flyktninger og innvandrere er av stor betydningen for utviklingen av et livskraftig og 
trygt lokalsamfunn. 

Kommunen har behov for en helhetlig strategi for utviklingen av fremtidens helse- og 
velferdstjenester, som overbygging for øvrige planer på området. En slik strategi er under 
utarbeidelse. 

3.7 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. Dette utfordrer 
kommunesamfunnet på alle sentrale områder. Det må gjøres en systematisk gjennomgang av disse 
sentrale områdene som grunnlag for ny kommuneplan. Arbeidet med en miljø- og klimaplan er under 
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forberedelse, og vil gå parallelt med rulleringen av kommuneplanen. Miljø- og klimaplanen skal gi 
grunnlag for å etablere et klimaregnskap for kommunen. 

Gjennom Buskerudbysamarbeidet jobbes det med en mer samordnet areal- og transportpolitikk i 
området fra Lier til Kongsberg. O-vekstmålet for personbiltrafikken skal nås gjennom å satse på 
utbygging av buss- og togtilbudet, og tilrettelegging for mer sykling og gange. Dette samarbeidet vil 
fortsatt være helt sentralt for å redusere utslipp fra transportsektoren. 

Økt bruk av fornybar energi vil være en viktig del av arbeidet for bærekraft og reduserte 
klimagassutslipp. Øvre Eiker kommune har store lokale ressurser i vannkraft, biomasse mv. som kan 
utvikles og nyttes bedre. Øvre Eiker Energi AS har tatt initiativ for å gjøre et arbeid med en lokal 
energiutredning.  Dette arbeidet kan igangsettes som et delarbeid for klima og miljøplanen og et 
viktig grunnlag for rulleringen av kommuneplanen. 

Kommunestyret har gjort vedtak i økonomiplanen om at jordvern skal vektlegges sterkt i 
arealforvaltningen. Dette vil bli lagt som en klar premiss for eventuelle søk etter nye 
utbyggingsområder ved rulleringen av kommuneplanen. Områder som allerede ligger inne i 
kommuneplanen til utbyggingsformål skal vurderes på nytt ved rulleringen. I tilfeller der utbygginger 
berører dyrka eller dyrkbar mark, skal det være en plan for hvordan matjorda skal brukes, og at det 
primært er til landbruksformål.  Det vil bli vurdert om det kan gis bestemmelser i kommuneplanen 
som sikrer dette. 

EUs vanndirektiv legger strenge krav på vår forvaltning av vannet. Vannområdene Eikeren og 
Drammenselva forutsetter en regional organisering innenfor vannområdet. Organiseringen av 
arbeidet for vannområde Drammenselva er under etablering, og begge vannområdene skal ha nye 
tiltaksplaner på plass i perioden fram til vedtak av kommuneplanen. Vassdragene har stor betydning 
for Øvre Eiker kommune, og god vannkvalitet er en viktig forutsetning for folkehelse, rekreasjon og 
biologisk mangfold. Eikeren som drikkevannskilde en stor ressurs regionalt, og forvaltning av denne 
ressursen vil være et tema i kommuneplanrulleringen. Drammenselva vil i en periode på i alle fall 10 
år bli sterkt preget av bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. Det blir et viktig arbeid 
som skal gjøres av myndigheter, grunneiere og frivillige krefter for å gjennomføre denne 
behandlingen, og samtidig klare å holde levende den kulturen som er knyttet til laksefisket i elva, slik 
at dette er intakt når laksen forhåpentligvis er tilbake i elva. Vassdragene har også stor betydning for 
måten vi kan møte klimaendringene på. “Blå-grønne” korridorer, spesielt i og rundt tettstedene, vil 
derfor ha en spesiell oppmerksomhet i rulleringen av kommuneplanen. 

3.8. Kulturliv og frivillighet 
Et livskraftig lokalsamfunn forutsetter gode møteplasser mellom mennesker og at folk selv kan 
organisere seg rundt det som engasjerer dem og beriker livet. Et aldersvennlig lokalsamfunn 
forutsetter en sterk sosial infrastruktur. Øvre Eiker har et aktivt og rikt frivillig kultur- og idrettsliv. 
Samtidig møter frivilligheten i Øvre Eiker de samme utfordringene som frivilligheten ellers i landet, 
med sviktende rekruttering til tillitsverv og et generasjonsskifte. I planperioden vil det være viktig å 
videreutvikle kommunens strategier for å bidra til at dugnadsånd og engasjement fortsatt får gode 
kår i Øvre Eiker.  
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3.9 Muligheter og utfordringer 
Oppsummert er de langsiktige mulighetene og utfordringene i Øvre Eiker: 

 Omgivelsene er i endring. 
 Økonomien er utfordrende i en lavinntektskommune med sterk vekst. 
 Kommunene vil få langt større oppgave med å håndtere utfordringer i klima og 

miljøspørsmål, og for å ivareta beredskap og samfunnssikkerhet. 
 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. 
 Stedsutviklingsarbeidet bør i enda større grad koble frivillighet og kommunale tjenester. 

 

4. Konkret om planbehov 
Utredning av navneskifte til Eiker kommune sluttføres og legges til diskusjon i rulleringen av 
kommuneplanen. 

Utredning og valg av regional tilknytning sluttføres som grunnlag for rullering av kommuneplanen. 

Det igangsettes arbeid med klima- og miljøplan, som vil være en sentral samordningsarena for 
planarbeid på flere viktige områder. 

Innretning av boligpolitikken drøftes særskilt som grunnlag for rulleringen av kommuneplanen. 

Det utvikles en overordnet strategi for utviklingen av fremtidens helse- og velferdstjeneste, en helse- 
og velferdsplan som kan være en overbygging for øvrige planer på området. 

Tilgang til høyhastighets datakommunikasjon anses som en nødvendig for bosetting, næringsutvikling 
og fornyelse av tjenester til alle kommunens innbyggere. Kommunestyret behandler en strategi for 
utbygging av høyhastighets datakommunikasjon som grunnlag for kommuneplanrulleringen. 

Sentrumsplan Vestfossen skal sluttføres parallelt med rullering av kommuneplanen. 

Rullering av Handlingsprogrammet til areal- og transportplan for Buskerudbyen skal hensyntas ved 
rulleringen av kommuneplanen. 

Alle utbyggingsområder i kommuneplanen der det ikke er varslet oppstart av regulering, skal 
gjennomgås som grunnlag for rulleringen av kommuneplanens arealdel. Hensynet til vern av dyrkbar 
jord er en viktig premiss for denne gjennomgangen. 

Overordnede vurdering av grunnlag for næringsutvikling skal utredes og ivaretas i 
kommuneplanrulleringen. Det er naturlig å følge opp med et eget handlingsprogram, parallelt med 
overordnede avklaringer i rulleringen av kommuneplanen. 

 
5. Konklusjon 

 Det er behov for å rullere kommuneplanen for Øvre Eiker kommune i denne valgperioden. 
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 Hovedstrukturen i kommuneplanen videreføres. Visjonen ligger fast og verdigrunnlaget 
fornyes gjennom en dialog som fanger vår tids utfordringer. 

 Det gjøres en samlet rullering av kommuneplanen. 
 Det forberedes planprogram og oppstart av planarbeidet parallelt med behandlingen av 

planstrategien i første halvår 2020.


