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2022/4619 

Øivind Hugsted 

 

Kommuneplan for Øvre Eiker 2021 - 2033. Kommuneplanens 
samfunnsdel - egengodkjenning 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
3/22 Kommuneplanutvalg 01.06.2022 
52/22 Kommunestyret 15.06.2022 

 

Saken gjelder 

Saken gjelder egengodkjenning av kommuneplanens samfunnsdel 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 revideres. Som følge av 
innsigelser til deler av kommuneplanens arealdel, fremmes det nå sak om å vedta 
kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas slik det 
nå foreligger. 
 

Kommunestyret vedtok i sak 20/22: 

• Kommunestyret tar sikte på å vedta kommuneplanens samfunnsdel i løpet av våren 2022.  
• Spesifikke referanser til arealdelen i samfunnsdelen fjernes.  
• Kommunedirektøren bes regne kommunenes tomtereserver på nytt for kommunen. Det må 

fremkomme spesifikt tilgjengelige eneboligtomter område for område. 
 

Kommunedirektørens anbefaling 

Kommunestyret viser til hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar Kommuneplan for Øvre 
Eiker 2021- 2033 - Kommuneplanens samfunnsdel – egengodkjenning.   

Begrunnelse 

Det er viktig å få kommuneplanens samfunnsdel egengodkjent, og kan tas i bruk som grunnlaget for 
kommunestyrets arbeid med den langsiktige utviklingen av kommunen.  

 

Kommuneplanutvalgs behandling av sak 3/2022 i møte den 01.06.2022: 

Behandling  
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Niclas Kristiansen 
Tokerud 

Stryke siste kulepunkt i del 1: Kommuneplanens perspektiv, som 
lyder; 
"Bruke det offentlige ettersynet til å få synspunkter på kommunen 
skal endre navn til Eiker kommune"  

  

Adrian Wilhelm Kjølø 
Tollefsen 

Siste kulepunkt i del 1: Kommuneplanens perspektiv endres til: 

• Vurdere om kommunen skal endre navn til Eiker kommune 

  

Forslag fremmet av N. Tokerud (A) ble satt opp mot forslag fremmet av A. Tollefsen (H).  Forslag 
fremmet av A. Tollefsen ble vedtatt som innstilling til kommunestyret med 7 stemmer (Sp, H, V og 
Frp).  Forslag fremmet av N. Tokerud fikk 4 stemmer (A og SV). 

Kommunedirektørens anbefaling ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 

 

Vedtak 

 

Kommunestyret viser til hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar Kommuneplan for Øvre 
Eiker 2021- 2033 - Kommuneplanens samfunnsdel – egengodkjenning.  

Endrekulepunkt i del 1: Kommuneplanens perspektiv til: 

• Vurdere om kommunen skal endre navn til Eiker kommune 

Begrunnelse 

Det er viktig å få kommuneplanens samfunnsdel egengodkjent, og kan tas i bruk som grunnlaget for 
kommunestyrets arbeid med den langsiktige utviklingen av kommunen.  

 

Kommunestyrets behandling av sak 52/2022 i møte den 15.06.2022: 

Behandling  

Forslag fra N. Tokerud (AP): 

Stryke følgende kulepunkt i del 1: Kommuneplanens perspektiv 

Vurdere om kommunen skal endre navn til Eiker kommune 

Ordfører fremmet kommunedirektørens tilleggsforslag i notat av 15.06.2022 

Følgende tekst legges til i selve plandokumentet på side 19, tredje avsnitt, siste setning: Det skal 
legges til rette for variert bebyggelse 

Det gjennomføres korrekturlesing av sleve plandokumentet, før endelig vedtatt plan publiserers. 



3 
 

Avstemming: 

Forslag fremmet av N. Tokerud (A) fikk 11 stemmer.  26 stemte imot. 

Kommuneplanutvalget innstilling med kommunedirektørens  tilleggspunkter fremmet av ordfører ble 
enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

Kommunestyret viser til hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar Kommuneplan for Øvre 
Eiker 2021- 2033 - Kommuneplanens samfunnsdel – egengodkjenning.  

Endrekulepunkt i del 1: Kommuneplanens perspektiv til: 

• Vurdere om kommunen skal endre navn til Eiker kommune 

Følgende tekst legges til i selve plandokumentet på side 19, tredje avsnitt, siste setning: Det skal 
legges til rette for variert bebyggelse 

Det gjennomføres korrekturlesing av sleve plandokumentet, før endelig vedtatt plan publiserers. 

Begrunnelse 

Det er viktig å få kommuneplanens samfunnsdel egengodkjent, og kan tas i bruk som grunnlaget for 
kommunestyrets arbeid med den langsiktige utviklingen av kommunen.  

 

 

Grunnlag for saken 

Kommunestyret vedtok i sak 20/22: 

• Spesifikke referanser til arealdelen i samfunnsdelen fjernes.  
• Kommunedirektøren bes regne kommunenes tomtereserver på nytt for kommunen. Det må 

fremkomme spesifikt tilgjengelige eneboligtomter område for område. 
 

Kommuneplanlegging er et redskap for kommunestyret til å utforme og virkeliggjøre politiske mål. 
Kommuneplanens samfunnsdel er en viktig del av lokaldemokratiske prosesser. Det er derfor viktig at 
det sittende kommunestyret så tidlig som mulig har en kommuneplan som reflekterer statlige 
føringer sett i lys av de utfordringene kommunen har, og den politikken kommunestyret ønsker å 
føre.  

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behandlet i to separate saker, og ble 
besluttet lagt ut til samlet offentlig høring etter vedtak i kommuneplanutvalget 09.06.21. Temaene i 
samfunnsdelen viser retning og ambisjonsnivå. Som følge av Øvre Eiker kommunes egenart, en 
landlig kommune med sentral beliggenhet, har kommuneplaner for Øvre Eiker gjenspeilet dette 
forholdet ved en tosidig utbyggingsstrategi; satsing på tettstedene, samtidig som en legger til rette 
for noe spredt boligbygging. Disse forholdene er ivaretatt, både i forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  
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Vurdering 

Høringsinstansene ga god tilslutning til hovedgrepet i det samlede planforslaget, men det ble 
fremmet innsigelse til flere store forslag til nye utbyggingsformål, samt at det ikke forelå en samlet 
planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel. Det ble derfor fattet vedtak i kommunestyret 
09.02.2022, sak 20/22, om at spesifikke referanser til arealdel i kommuneplanens samfunnsdel skulle 
fjernes. Kommunedirektøren ble også bedt om å beregne kommunens tomtereserver på nytt, slik at 
tilgjengelige eneboligtomter for områdene fremkommer spesifikt.  

Kommunedirektøren anser de spesifikke referansene til arealdelen til å være beregningen av 
boligreserver og boligprogrammet.  

Beregning av boligreserver er administrasjonens vurdering av hvilket potensial de samlede 
utbyggingsformålene representerer. Slik beregning er ingen eksakt vitenskap, da det er først ved 
detaljregulering at utbygger beslutter hvilke typer boliger det skal legges til rette for, basert på 
markedsvurderinger og hvilke hensyn en blir pålagt.  

Boligprogrammet er i gjeldene plan lagt inn som del av samfunnsdelen, og har vært lagt til grunn for 
Øvre Eiker kommunes tilslutning til Buskerudbysamarbeidet. Med kravet om at det skal utarbeides 
en samlet planbeskrivelse for arealdelen, vurderer kommunedirektøren derfor at det er mest riktig at 
boligprogrammet flyttes over til dette dokumentet.  

Det samme vil gjelde for beregning av boligreserver, som er del av administrasjonens grunnlag for 
faglige vurderinger. Også denne type beslutningsgrunnlag vil høre mer naturlig hjemme i en 
planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel. Oppdatering av boligreservene vil bli utarbeidet som 
en del av planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel.  

Kommuneplanens samfunnsdel vil med et slit grep, vil bli et tydeligere politisk dokument. 

Konsekvenser for kommuneøkonomien 
Forslag til ny kommuneplan vil være et godt verktøy for å fremme en styrket kommuneøkonomi.  

Konsekvenser for miljøet 
Forslag til ny kommuneplan legger til rette for redusert transportarbeid, styrking av jordvernet, og en 
bevisst natur- og kulturmiljøforvaltning.  

Sosiale konsekvenser 
Forslaget til kommuneplan gir en særlig styrket oppmerksomhet på temaer som folkehelse, barn- og 
unges oppvekstsvilkår og sosial boligpolitikk.  

 

Tilbakemelding fra myndigheter og berørte parter 

By- og stedsutviklingen som hovedstrategi i samfunnsutviklingen videreføres 
Det er mange forhold i forslaget til kommuneplan, som peker på stedene. Det er derfor lagt til grunn 
at stedene utvikles videre til livskraftige steder, hvor målsettingen om vekst, miljøfaktorer, sosial 
bærekraft, folkehelse og utvikling av tjenestene inngår i oppdraget. Det er gitt god tilslutning til 
hovedstrategien.  

Satsing på miljø og klima skal prege utviklingen  
Det gis honnør for kommuneplanens tilnærming til bærekraftig utvikling.  

Sosial bærekraft skal prege planen  
Kommuneplanen gir oppdrag om en mer aktiv og sosial boligpolitikk. Det er gitt god tilslutning til 
kommuneplanens strategier til sosial bærekraft.  
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Jordvern  
Det gis honnør for det arbeidet som er nedlagt når det gjelder jordvern.   

Kulturlandskap og kulturminner  
Fylkeskommunen mener Øvre Eiker kommune har gjort et godt arbeid med å registrere viktige 
kulturminner, og peker på at bevaring av kulturminner er et godt bidrag til å gjøre visjonen om 
Sammen skaper vi et Livskraftig Øvre Eiker.  

Vedlegg: 

1 Kommuneplanens samfunnsdel, egengodkjenning, 2022 

 

Tidligere behandlinger [ 

Kommuneplanutvalget, utvalgssak nr: 12/21, 14/21 og 2/22  

Kommunestyret 20/22] 


