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Saksopplysninger 

Saken gjelder behandling av forslag til Kommuneplanen for Øvre Eiker kommune 2021-2033. 

Planforslaget er utarbeidet etter planprogram fastsatt i sak K-107/20. Kommunestyret vedtok at 

både samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres. Behandlingen er delt opp i to saksframlegg, hvor 

forslag til samfunnsdelen og arealdelen behandles hver for seg. Kommunedirektøren anbefaler at et 

samlet planforslag sendes ut til offentlig ettersyn.   

 

Medvirkning 

Planen har blitt utformet etter en omfattende medvirkningsprosess. Som grunnlag for planforslaget 

henvises det også til en rekke større gjennomførte utredninger og medvirkningsprosesser som f.eks. 

skolebehovsplanen, helse- og omsorgsplan og kommunereformen. Planforum med de offentlige 

myndighetene ble gjennomført tidlig i prosessen, hvor kommunen redegjorde for sine ambisjoner.  

 

I en tid der pandemien har lagt begrensninger på hvordan folk kan møtes, har opplegget rundt 

medvirkning blitt justert og endret, sammenlignet med tidligere prosesser. Erfaringene er likevel at 

vi har nådd mange, og at en del av prosessen har vært digital, ser ikke ut til å ha virket spesielt 

hemmende på deltagelsen.  

 

Som tidligere, har grendeutvalgene en betydelig stemme i arbeidet, og alle utvalgene har 

gjennomført ett eller flere møter med administrasjonen. En nyvinning er at flere tettsteder har 

invitert til såkalte «gjestebud». Dette er samlinger i små grupper, hvor en «vert» har fått i oppdrag å 

invitere ei lita gruppe til å drøfte aktuelle temaer. Denne arbeidsformen har vært effektiv, 

interessant og har også involvert innbyggere som tradisjonelt ikke har deltatt i slike diskusjoner 

tidligere. Erfaringene er at dette er en medvirkningsform som vil benyttes mer.  

 

Etter initiativ fra ordføreren ble det i februar i år, inviter til tre større temamøter med utgangspunkt i 

planprogrammet: «Utenforskap», «Vekstkommune uten voksesmerter» og «Klima og miljø». De tre 

seminarene ga gode, nyttige og tydelige råd til planen. Deltakerne på seminarene var næringsliv, 

representanter for frivilligheten, folkevalgte og utvalgte ansatte i kommunen. 

 

Videre har de kommunale rådene hatt kommuneplanen jevnlig på sakslista, og har bidratt med 

spørsmål og kommentarer til planarbeidet, og pekt på forhold som er knytta opp til deres 

interessefelt.  

 

Med opprettelsen av den digitale plattformen «www.sammenskapervi.no», har kommunen også lagt 

til rette for å prøve digitale medvirknigsverktøy ut over digitale møter på teams. Sammen med 
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Facebook har det skapt noe engasjement. Utprøvingen har vært viktig, og i fremtidige prosesser vil 

nok dette verktøyet spille en større rolle. Foreløpig er det for uforpliktende for dem som benytter 

seg av det, og krever også mye fra dem som skal drifte disse kanalene. 

 

Kommunestyrerepresentantene har vært tett knyttet opp til prosessen både gjennom to seminarer, og 

gjennom en rekke drøftingssaker, B-saker. Bærekraft, vekst, sosialboligbygging og stedenes 

betydning for å løse flokene, er eksempler på temaer som vil ha stor betydning også i den 

kommende perioden.  

 

Temaene i samfunnsdelen skal vise retning og ambisjonsnivå, og danne grunnlaget for arealplanen 

som utarbeides. Derfor peker samfunnsdelen vår på konkrete forhold i arealplanen som 

planprosessen har klargjort. Med utgangspunkt i arbeidet som nå er gjennomført, vurderer 

kommunedirektøren disse hovedpunktene i planen, og oppsummer dem slik: 

 

 

 Det foreslås at kommunenavnet blir endret til Eiker kommune. 

Når det nå er kun én kommune som har Eiker i kommunenavnet, er det naturlig at 

kommunen skifter navn til Eiker kommune. Dette området er i hovedsak i samsvar med det 

som oppfattes som det «historiske» Eiker.  

 

 Kommunens visjon videreføres 
«Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker», har vært kommunes visjon i over 20-år. 

Visjonen er godt innarbeidet og benyttes av både innbyggere, folkevalgte og ansatte. 

Dersom kommunenavnet endres, følger også en endring av kommunenavnet i visjonen.  

 

 By- og stedsutviklingen som hovedstrategi i samfunnsutviklingen videreføres 
Det er mange forhold i forslaget til kommuneplan, som peker på stedene. Det vurderes 

derfor som riktig at stedene utvikles videre til livskraftige steder, hvor målsettingen om 

vekst, miljøfaktorer, sosial bærekraft, folkehelse og utvikling av tjenestene inngår i 

oppdraget  

 

 Satsing på miljø og klima skal prege utviklingen 
FNs bærekraftsmål har blitt trukket inn i denne planprosessen på en tydeligere og sterkere 

måte, og satt i sammenheng med kommunens strategier for utvikling. De tre dimensjonene 

med miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft, er alle en del av strategien. Både 

enkeltpersoner, stedene og kommunen må ta et større ansvar for å arbeide mot disse målene 

  

 Fortsatt vekst er avgjørende for kommunens økonomiske bærekraft 
Kommunen har hatt en sterk vest de siste planperiodene. Planforslaget legger til grunn en 

vekst på1,2 %. Boligprogrammet legger til rette for at den største veksten skjer rundt 

knutepunktene, men alle stedene skal utvikling. Og det legges også opp til en begrenset 

vekst når det gjelder spredt utbygging. Veksten er avgjørende for kommunens økonomiske 

bærekraft i årene som kommer.    

 

 Sosial bærekraft skal prege planen  

Befolkningssammensetningen i kommunen endrer seg i årene framover. Andelen eldre blir 

betydelig større, og behovene for hele- og velferdstjenester vil øke. Kommunen må jobbe 

aktivt med mestring hele livet for innbyggerne, for å møte eldrebølgen på en bærekraftig 

måte og hindre utenforskap hos unge. Kommuneplanen gir også oppdrag om en mer aktiv 

og sosial boligpolitikk. Planen peker på stedenes kvaliteter for å skape gode boligområder, 

møteplasser og tjenester. Målet er slik at oppvekst og alderdom blir trygg og god for alle, 

slik at innbyggerne kan mestre livet sitt så lang hver og en har evne til   
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 Jordvern 

Det skal ikke planlegges prosjekter på dyrkbar mark. Der det er målkonflikter med andre 

prioriterte samfunnsspørsmål, skal matjorda sikres for videre matproduksjon.  

 

 Kulturlandskap og kulturminner 

Kommunen har landskap og bygninger som har stor verdi, både enkeltvis og samlet. Disse 

skal vi ta vare på med tanke på at de ikke er en fornybar ressurs.  

  

 Boligprogrammet 

I det forslåtte boligprogrammet legges det opp til at det skal skje en utvikling i alle stedene. 

Den største utviklingen skal skje rundt knutepunktene Hokksund og Vestfossen. 

 

 

Vurderinger 

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel er tufta på en omfattende medvirkningsprosess, 

politiske drøftinger og vedtak. Planen skal vise vei for å kunne løse de utfordringene og behovene 

kommunen har på lengre sikt. Bærekraft belyses gjennom de tre dimensjonene, sosial bærekraft, 

økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft, og er gjennomgående for hele planforslaget.  

 

Planforslaget forholder seg til Plan- og bygningsloven (PBL) når det gjelder kravet til utarbeidelse 

av et planforslag. Etter kommunedirektørens vurdering, følger den også opp både nasjonale og 

regionale planer og retningslinjer, blant annet samordna areal- og transportplanlegging og vern av 

dyrka mark. Utvikling og fortetting rundt knutepunktene våre er fortsatt en strategi som videreføres. 

Sammen med forslaget til kommuneplanens arealdel, er dokumentet et godt grunnlag for å be om 

innspill for områder som er vesentlige, og belyser behovet for den samskapingen som må til for at 

vi kan nå målene. Med utgangspunkt i dette anbefaler kommunedirektøren at planen sendes ut til 

offentlig ettersyn.  

     

Vedlegg 

1 Forslag samfunnsdel 2021-2033 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Kommunedirektørens anbefaling 

Kommuneplanutvalget viser til PBLs § 11-14 og vedtar at forslag til Kommuneplanens 

samfunnsdel for Øvre Eiker kommune 2021-2033 sendes ut til offentlig ettersyn.  

Høringsfristen settes til 01.09.2021. 

 

Begrunnelse 

Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet etter vedtatt planprogram, og beskriver kommunens 

utfordringer og satsingsområder for perioden 20201-2033. Planen er tufta på en brei 

medvirkningsprosess. Dokumentet er et godt grunnlag for å be om innspill på områder som er 

vesentlige for at kommunen kan utvikles slik vi ønsker.  

  

 

 

Behandling i Kommuneplanutvalget - 02.06.2021 

Niclas Tokerud (A) fremmet følgende endringsforslag på vegne av A og MDG: 

Stryke første kulepunkt i saksfremstilling og siste setning i andre kulepunkt. (Innhold om 

kommunenavn) 

 

Varaordfører fremmet følgende utsettelsesforslag: 
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Saken utsettes.    

 

Begrunnelse 

For videre behandling i ekstra møte 9. juni. Innspill/ forslag gitt i møtet følger saken. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Kommuneplanutvalget -  02.06.2021 

Saken utsettes.    

 

Begrunnelse 

For videre behandling i ekstra møte 9. juni. Innspill følger saken. 

 

 

 

Behandling i  Kommuneplanutvalget -  09.06.2021 
 

Kim Mogen Myhre (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp: 

Side 4, punkt 5 «Vi skal»: 

Endre tilfredsstillende til full. 

 

Side 10  Nytt siste avsnitt før «Vi skal» 

Fysisk aktivitet er viktig for alle. Bedre kompetanse, tid og tilrettelegging av utomhusanlegg ved 

barnehage og skole er nødvendig for å styrke omfang av fysisk aktivitet hver dag. 

 

Forslag til tilleggs avsnitt, avsnitt no ,2 på s 15 i Samfunnsdel under «Jordvern.» 

Det ligger en forpliktelse i FN sine bærekrafts mål til å sikre tilstrekkelig matforsyning, herunder 

bevare grunnlaget for dyrkbar mark gjennom jordvern og beskyttelse av økosystemene nødvendig 

for matproduksjon. 

  

Likeledes er behovet for-og kravet til aktivt jordvern – løftet fram i Regjeringens Prop.200 S (2020-

2021) og Statsforvalteren i Viken sitt forventningsbrev til kommunene. 

 

Side 15 Naturforvaltning Nytt 4. avsnitt: 

Kommunen vil ivareta sårbare arter og naturområder gjennom en helhetlig og planmessig 

forvaltning av naturmangfoldet. Kommunen vil forhindre inngrep i områder hvor det er registrert 

naturverdier av lokal verdi, dersom det ikke foreligger særlige samfunnsmessige grunner. 

Grunnlaget for en slik helhetlig forvaltning skal være verdinøytral kartinformasjon innsamlet ved 

bruk av Artsdatabankens system 'Natur i Norge' (NiN), som er vedtatt at skal legges til grunn for all 

offentlig finansiert naturkartlegging i Norge.  

 

Side 18 Livskraftige steder: Avsnitt 6 linje 5 etter ønsket utvikling: 

Variert boligutvikling med eneboliger, småhus og leiligheter på alle våre tettsteder er viktig for å 

være en attraktiv kommune for innbyggere i alle aldre. 

 

Side 19 Etter avsnitt 2: 

og med trygge gang og sykkelløsninger. 

 

Avstemming: 
Forslag fremmet av Kim Mogen Myhre (Sp) ble enstemmig vedtatt.  

 

Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende fellesforslag som erstatning til kommunedirektørens 

innstilling i første avsnitt og rød tekst under kapittel om næring:   
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Næring og innovasjon  

 

Et høyt fokus på næringsutvikling, digitalisering og innovasjon er viktige virkemidler i Øvre Eiker 

kommune. For å møte framtidens utfordringer lokalt, regionalt og nasjonalt må Øvre Eiker være en 

kommune hvor det er ukomplisert å skape og drive næring.  

 

Øvre Eiker skal legge til rette for innovasjon i kommunal forvaltning slik at både kommunen selv 

og brukere av kommunens tjenester er i posisjon til å skape verdier på nye måter. 

 

Ved å videreutvikle kommunes innovasjonsevne, digitale kompetanse og med full fiberdekning vil 

både kommunen og våre næringer ha de beste forutsetninger for å å øke verdiskapningen og å sikre 

en fremoverlent  og bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling i årene som kommer. 

 

Høyt utdannede  innbyggere, moderne bedrifter, sentral beliggenhet på Østlandet og store 

arealressurser gjør Øvre Eiker til et sted med gode forutsetninger for å møte fremtidens krav på 

næringsområdet. Et tett og godt samarbeid mellom kommunen, næringslivet, innbyggerne og 

relevante kompetansesentre vil også være avgjørende.  

 

Et fungerende lokalt næringsliv bidrar til at arbeidsledigheten er lav. Det er et mål at antallet 

arbeidsplasser i Øvre  Eiker skal  vokse i planperioden. Det  er stor pendling både inn og ut av 

kommunen – og  både i et næringsperpektiv og i et miljøperspektiv et det fornuftig og riktig å legge 

opp til mer lokalt næringsliv. Det vil være riktig av Øvre Eiker kommune å søke regionale allianser 

for å fremme næringsutvikling der det trengs større miljøer enn de som kommunen rår over alene.  

 

Øvre Eiker har i dag ikke nok lokale arbeidsplasser. Hver dag eksporterer vi kompetansen til andre 

kommuner fremfor å benytte den her vi  bor. Øvre Eikers  innbyggere er  attraktive i et regionalt 

felles arbeidsmarked, og det er positivt, men om vi klarer å legge til rette for enda flere 

virksomheter i Øvre Eiker – kan vi benytte mer av kompetansen her. Det vil gagne innbyggerne, 

tettstedene, og kommunens eksistensgrunnlag.  

 

For næringslivet er det helt avgjørende med forutsigbare rammebetingelser som tilgang på 

kvalifisert arbeidskraft, tilgang på stabil kraft, nærhet til infrastruktur som vei og bane. Alt dette 

finner man i Øvre Eiker og det sammen med flotte boområder både i bynære og landlige 

omgivelser med variert boligstruktur. 

 

Hovedmål: 

- Øvre Eiker skal tilby en sikker digital infrastruktur av høy kvalitet herunder fiber til alle 

innbyggere og bedrifter. 

- Øvre Eiker skal tilby næringsarealer som bidrar til fremvekst av flere næringer.  

- Øvre Eiker skal ha et  attraktivt, inkluderende og bærekraftig næringsliv som bidrar til 

arbeidsplasser og verdiskaping lokalt. 

- Øvre Eiker skal  føre en aktiv næringspolitikk som tilrettelegger for næringsutvikling og 

vekst. 

- Øvre Eiker skal  være aktiv pådriver for etablering av et konkurransedyktig næringsliv i et 

regionalt og nasjonalt perspektiv.  

- Øvre Eiker Kommune har en egen næringslivskonsulent som er et bindeledd mellom 

kommunen og næringslivet, for å tilby de beste forutsetninger for et aktivt næringsliv.  

 

 

Begrunnelse: 

En satsning på næringslivet er viktig for lokal utvikling og velstand.  

Avstemming:  

Fellesforslag fremmet av Adrian Tollefsen (H) ble enstemmig vedtatt.  
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Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende fellesforslag som tillegg til avsnittet om transport og 

mobilitet:  

 

Transport og mobilitet 

  

Øvre Eiker kommune er en spredtbygd kommune, med store avstander, og tilsvarende store 

utfordringer knyttet til trafikkavviklingen, særlig i rushtid. Disse utfordringene er spesielt merkbare 

i områdene rundt Hokksund sentrum og aksen Steinberg – Vestfossen. 

  

Dette skyldes at europavei 134 har for lite kapasitet spesielt inn mot Øvre Eiker fra Drammen og i 

og rundt Langebru. I tillegg går riksvei 350 gjennom Hokksund sentrum og opp langs Dramsdalen i 

en utdatert og underdimensjonert trasé.  

  

Med en økende mobilitet i befolkningen vil behovet for en bedre infrastruktur og 

mobilitetsløsninger utgjøre et konstant press på kommunens bomiljø.  

  

Kommunens innbyggere skal sameksistere med store riksveier og bane og skal også i fremtiden ha 

lokal tilgang på skole, barnehage, idrettsanlegg,  sykehjem og omsorgsboliger også i rushtiden. I 

tillegg skal gange og sykling mellom hjem, arbeid, skole og tjenester være sikker og mulig også i 

rushtiden.  

  

Slike tilbud legges til sentrum av tettstedene, for å redusere behovet for bilkjøring og bygge opp 

kollektivsystemet, og da må riksveier og store samferdselsanlegg legges utenom 

sentrumsområdene.  

  

Øvre Eiker trenger et svært godt jernbanetilbud mellom Hokksund og Osloområdet. Jernbanen skal 

være ryggraden i kollektivsystemet og binde Øvre Eiker sammen med nabokommuner og 

Osloregionen. 

  

Tettstedene skal styrkes som servicesentre og møteplasser i lokalsamfunnet, slik at opplevelsen av 

fellesskap og tilhørighet i befolkningen og på tvers av befolkningsgrupper styrkes. 

  

Mål: 

- Øvre Eiker skal ha en framtidsrettet infrastruktur som fremmer gange og sykkel, og som 

sikrer tilgang for alle innbyggere til sentrumsområdene. 

- Øvre Eiker skal ha en sikker infrastruktur hvor hovedveier, riksveier og bane legges utenfor 

sentrumsområdene. 

- Øvre Eiker vil ha en sikker og fremtidsrettet riksvei 350 som bevarer gode bomiljø i hele 

kommunen. 

- Øvre Eiker vil ikke legge infrastruktur på matjord, og hvis det er eneste løsning skal jordene 

gjenskapes andre steder.  

- Øvre Eiker vil bidra til å nå miljømålene ved å få to tog i timen til Osloområdet.  

 

Begrunnelse: 

Øvre Eiker ligger sentralt på Østlandet og må ivareta transport, landbruk og bomiljø i sameksistens.  

 

Avstemming:  

Fellesforslag fremmet av Adrian Tollefsen (H) ble enstemmig vedtatt. 

 

Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende tillegg som fellesforslag:    

Fullmakt til redaksjonelle endringer gis til kommunedirektøren før høring, forutsatt at det ikke 

endrer det materielle innholdet i forslagene.  
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Avstemming:  

Fellesforslag fremmet av Adrian Tollefsen (H) ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunedirektøren fremmet følgende tilleggsforslag:  
Kommuneplanutvalget viser til at det i mange sammenhenger kan være lite hensiktsmessig å ha navnet 

Øvre Eiker kommune når Nedre Eiker kommune nå er en del av Drammen kommune.  

Kommuneplanutvalget ønsker å bruke det offentlige ettersynet til å høre innbyggere, næringsliv, lag og 

foreninger, overordnet myndighet og nabokommuners syn på en slik mulig endring av kommunenavn til 

Eiker kommune. Kommunestyret vil ta stilling om det skal foreslås et navneskifte når det offentlige 

ettersynet er gjennomført. 

 

Det legges til grunn at kostnadene ved et eventuelt navneskifte er beskjedne.  

 

Avstemming: 

Kommunedirektørens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Tonje Adelsten Lyngås (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp:  

 

Eget tilleggskapittel under kapittelet om «jordvern» (side 14 i samfunnsdelen): 

 

Urbant landbruk 

Regjerningen har en nasjonal strategi for urbant landbruk. Øvre Eiker kommunes visjon, 

hovedstrategier og hovedprinsipper passer godt inn i denne tankegangen. Ved å legge til rette for 

urbant landbruk støtter vi opp under FN´s bærekraftsmål samtidig som det er i tråd med ønske om å 

øke matproduksjonen lokalt og nasjonalt. 

 

Vi skal 

- sikre dyrking og matproduksjon på alle tilgjengelige areal 

- legge til rette for at utbyggere har kompostering og sirkulær tankegang i nybygg 

- utforme reguleringsplaner slik at de legger til rette for dyrking på tak eller i bakgård, fellesareal i 

byggefelt eller andre arealer som ikke kan drives konvensjonelt 

 

Avstemming:  

Tilleggsforslag fremmet av Tonje Adelsten Lyngås (Sp) ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak i  Kommuneplanutvalget -  09.06.2021 

Side 4, punkt 5 «Vi skal»: 

Endre tilfredsstillende til full. 

 

Side 10  Nytt siste avsnitt før «Vi skal» 

Fysisk aktivitet er viktig for alle. Bedre kompetanse, tid og tilrettelegging av utomhusanlegg ved 

barnehage og skole er nødvendig for å styrke omfang av fysisk aktivitet hver dag. 

 

Forslag til tilleggs avsnitt, avsnitt no ,2 på s 15 i Samfunnsdel under «Jordvern.» 

Det ligger en forpliktelse i FN sine bærekrafts mål til å sikre tilstrekkelig matforsyning, herunder 

bevare grunnlaget for dyrkbar mark gjennom jordvern og beskyttelse av økosystemene nødvendig 

for matproduksjon. 

  

Likeledes er behovet for-og kravet til aktivt jordvern – løftet fram i Regjeringens Prop.200 S (2020-

2021) og Statsforvalteren i Viken sitt forventningsbrev til kommunene. 

 

Side 15 Naturforvaltning Nytt 4. avsnitt: 

Kommunen vil ivareta sårbare arter og naturområder gjennom en helhetlig og planmessig 

forvaltning av naturmangfoldet. Kommunen vil forhindre inngrep i områder hvor det er registrert 
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naturverdier av lokal verdi, dersom det ikke foreligger særlige samfunnsmessige grunner. 

Grunnlaget for en slik helhetlig forvaltning skal være verdinøytral kartinformasjon innsamlet ved 

bruk av Artsdatabankens system 'Natur i Norge' (NiN), som er vedtatt at skal legges til grunn for all 

offentlig finansiert naturkartlegging i Norge.  

 

Side 18 Livskraftige steder: Avsnitt 6 linje 5 etter ønsket utvikling: 

Variert boligutvikling med eneboliger, småhus og leiligheter på alle våre tettsteder er viktig for å 

være en attraktiv kommune for innbyggere i alle aldre. 

 

Side 19 Etter avsnitt 2: 

og med trygge gang og sykkelløsninger. 

 

Næring og innovasjon  

Et høyt fokus på næringsutvikling, digitalisering og innovasjon er viktige virkemidler i Øvre Eiker 

kommune. For å møte framtidens utfordringer lokalt, regionalt og nasjonalt må Øvre Eiker være en 

kommune hvor det er ukomplisert å skape og drive næring.  

 

Øvre Eiker skal legge til rette for innovasjon i kommunal forvaltning slik at både kommunen selv 

og brukere av kommunens tjenester er i posisjon til å skape verdier på nye måter. 

 

Ved å videreutvikle kommunes innovasjonsevne, digitale kompetanse og med full fiberdekning vil 

både kommunen og våre næringer ha de beste forutsetninger for å å øke verdiskapningen og å sikre 

en fremoverlent  og bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling i årene som kommer. 

 

Høyt utdannede  innbyggere, moderne bedrifter, sentral beliggenhet på Østlandet og store 

arealressurser gjør Øvre Eiker til et sted med gode forutsetninger for å møte fremtidens krav på 

næringsområdet. Et tett og godt samarbeid mellom kommunen, næringslivet, innbyggerne og 

relevante kompetansesentre vil også være avgjørende.  

 

Et fungerende lokalt næringsliv bidrar til at arbeidsledigheten er lav. Det er et mål at antallet 

arbeidsplasser i Øvre  Eiker skal  vokse i planperioden. Det  er stor pendling både inn og ut av 

kommunen – og  både i et næringsperpektiv og i et miljøperspektiv et det fornuftig og riktig å legge 

opp til mer lokalt næringsliv. Det vil være riktig av Øvre Eiker kommune å søke regionale allianser 

for å fremme næringsutvikling der det trengs større miljøer enn de som kommunen rår over alene.  

 

Øvre Eiker har i dag ikke nok lokale arbeidsplasser. Hver dag eksporterer vi kompetansen til andre 

kommuner fremfor å benytte den her vi  bor. Øvre Eikers  innbyggere er  attraktive i et regionalt 

felles arbeidsmarked, og det er positivt, men om vi klarer å legge til rette for enda flere 

virksomheter i Øvre Eiker – kan vi benytte mer av kompetansen her. Det vil gagne innbyggerne, 

tettstedene, og kommunens eksistensgrunnlag.  

 

For næringslivet er det helt avgjørende med forutsigbare rammebetingelser som tilgang på 

kvalifisert arbeidskraft, tilgang på stabil kraft, nærhet til infrastruktur som vei og bane. Alt dette 

finner man i Øvre Eiker og det sammen med flotte boområder både i bynære og landlige 

omgivelser med variert boligstruktur. 

 

Hovedmål: 

- Øvre Eiker skal tilby en sikker digital infrastruktur av høy kvalitet herunder fiber til alle 

innbyggere og bedrifter. 

- Øvre Eiker skal tilby næringsarealer som bidrar til fremvekst av flere næringer.  

- Øvre Eiker skal ha et  attraktivt, inkluderende og bærekraftig næringsliv som bidrar til 

arbeidsplasser og verdiskaping lokalt. 

- Øvre Eiker skal  føre en aktiv næringspolitikk som tilrettelegger for næringsutvikling og 

vekst. 
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- Øvre Eiker skal  være aktiv pådriver for etablering av et konkurransedyktig næringsliv i et 

regionalt og nasjonalt perspektiv.  

- Øvre Eiker Kommune har en egen næringslivskonsulent som er et bindeledd mellom 

kommunen og næringslivet, for å tilby de beste forutsetninger for et aktivt næringsliv.  

 

Transport og mobilitet 

 Øvre Eiker kommune er en spredtbygd kommune, med store avstander, og tilsvarende store 

utfordringer knyttet til trafikkavviklingen, særlig i rushtid. Disse utfordringene er spesielt merkbare 

i områdene rundt Hokksund sentrum og aksen Steinberg – Vestfossen. 

  

Dette skyldes at europavei 134 har for lite kapasitet spesielt inn mot Øvre Eiker fra Drammen og i 

og rundt Langebru. I tillegg går riksvei 350 gjennom Hokksund sentrum og opp langs Dramsdalen i 

en utdatert og underdimensjonert trasé.  

  

Med en økende mobilitet i befolkningen vil behovet for en bedre infrastruktur og 

mobilitetsløsninger utgjøre et konstant press på kommunens bomiljø.  

  

Kommunens innbyggere skal sameksistere med store riksveier og bane og skal også i fremtiden ha 

lokal tilgang på skole, barnehage, idrettsanlegg,  sykehjem og omsorgsboliger også i rushtiden. I 

tillegg skal gange og sykling mellom hjem, arbeid, skole og tjenester være sikker og mulig også i 

rushtiden.  

  

Slike tilbud legges til sentrum av tettstedene, for å redusere behovet for bilkjøring og bygge opp 

kollektivsystemet, og da må riksveier og store samferdselsanlegg legges utenom 

sentrumsområdene.  

  

Øvre Eiker trenger et svært godt jernbanetilbud mellom Hokksund og Osloområdet. Jernbanen skal 

være ryggraden i kollektivsystemet og binde Øvre Eiker sammen med nabokommuner og 

Osloregionen. 

  

Tettstedene skal styrkes som servicesentre og møteplasser i lokalsamfunnet, slik at opplevelsen av 

fellesskap og tilhørighet i befolkningen og på tvers av befolkningsgrupper styrkes. 

  

Mål: 

- Øvre Eiker skal ha en framtidsrettet infrastruktur som fremmer gange og sykkel, og som 

sikrer tilgang for alle innbyggere til sentrumsområdene. 

- Øvre Eiker skal ha en sikker infrastruktur hvor hovedveier, riksveier og bane legges utenfor 

sentrumsområdene. 

- Øvre Eiker vil ha en sikker og fremtidsrettet riksvei 350 som bevarer gode bomiljø i hele 

kommunen. 

- Øvre Eiker vil ikke legge infrastruktur på matjord, og hvis det er eneste løsning skal jordene 

gjenskapes andre steder.  

- Øvre Eiker vil bidra til å nå miljømålene ved å få to tog i timen til Osloområdet.  

 

Redaksjonelle endringer: 

Fullmakt til redaksjonelle endringer gis til kommunedirektøren før høring, forutsatt at det ikke 

endrer det materielle innholdet i forslagene. 

 

Navnendring: 

Kommuneplanutvalget viser til at det i mange sammenhenger kan være lite hensiktsmessig å ha 

navnet Øvre Eiker kommune når Nedre Eiker kommune nå er en del av Drammen kommune.  

Kommuneplanutvalget ønsker å bruke det offentlige ettersynet til å høre innbyggere, næringsliv, lag 

og foreninger, overordnet myndighet og nabokommuners syn på en slik mulig endring av 
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kommunenavn til Eiker kommune. Kommunestyret vil ta stilling om det skal foreslås et navneskifte 

når det offentlige ettersynet er gjennomført. 

 

Det legges til grunn at kostnadene ved et eventuelt navneskifte er beskjedne. 

 

Jordvern: 

Eget tilleggskapittel under kapittelet om «jordvern» (side 14 i samfunnsdelen): 

 

Urbant landbruk 

Regjerningen har en nasjonal strategi for urbant landbruk. Øvre Eiker kommunes visjon, 

hovedstrategier og hovedprinsipper passer godt inn i denne tankegangen. Ved å legge til rette for 

urbant landbruk støtter vi opp under FN´s bærekraftsmål samtidig som det er i tråd med ønske om å 

øke matproduksjonen lokalt og nasjonalt. 

 

Vi skal 

- sikre dyrking og matproduksjon på alle tilgjengelige areal 

- legge til rette for at utbyggere har kompostering og sirkulær tankegang i nybygg 

- utforme reguleringsplaner slik at de legger til rette for dyrking på tak eller i bakgård, fellesareal i 

byggefelt eller andre arealer som ikke kan drives konvensjonelt 

 

Kommuneplanutvalget viser til PBLs § 11-14 og vedtar at forslag til Kommuneplanens 

samfunnsdel for Øvre Eiker kommune 2021-2033 sendes ut til offentlig ettersyn.  

Høringsfristen settes til 01.09.2021. 

 

Begrunnelse 

En satsning på næringslivet er viktig for lokal utvikling og velstand. 

 

Øvre Eiker ligger sentralt på Østlandet og må ivareta transport, landbruk og bomiljø i sameksistens. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet etter vedtatt planprogram, og beskriver kommunens 

utfordringer og satsingsområder for perioden 20201-2033. Planen er tufta på en brei 

medvirkningsprosess. Dokumentet er et godt grunnlag for å be om innspill på områder som er 

vesentlige for at kommunen kan utvikles slik vi ønsker. 

 

 

 

 

 


