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Samfunnsplanlegging 

• 39 ansatte fordelt på 3 avdelinger 
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FNs bærekraftsmål 

 



• «Det politiske hovedsporet» for å 
ta tak i vår tids største utfordringer 

• Bærekraftsmålene er del av 
grunnlaget for samfunns- og 
arealplanlegging i Norge 

 

 

 

FNs 17 bærekraftsmål 
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Askers har valgt ut seks bærekraftsmål 

som «sine» hovedsatsinger: 

 

 

 

 

Satsingsområder i kommuneplanen:  

• Samarbeid for å nå målene 

• Bærekraftige byer og samfunn 

• Handling mot klimaendringene  

• God helse  

• God utdanning  

• Innovasjon, digitalisering og 

næringsutvikling  



St. meld. 18 «Bærekraftig byar og sterke distrikt» 

• Alle i Norge skal ha likeverdige levekår 
uansett hvor de bor. 

• Utfordringer og muligheter varierer fra 
sted til sted 

• Legge stor vekt på lokaldemokratiet i plan 
og byggesaker samtidig som nasjonale 
hensyn skal ivaretas.  
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Nasjonale 

forventninger til 

regional og kommunal 

planlegging 2019-2023  

(14.mai 2019) 

Regjeringen.no 

 



Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019-2023 

  Regjeringen legger vekt på at vi står overfor 

  fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig 

samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig 

ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• Å skape et trygt samfunn for alle 
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• Nasjonale forventninger viderefører oppdraget fra Stortingsmelding 18 

• Forventningene fra regjeringen legges frem hvert fjerde år for å fremme 

bærekraftig utvikling 

• Hjemlet i plan- og bygningsloven §6-1 

• Skal følges opp av fylkeskommune og kommunens arbeid med 

planstrategi og planer  

• Legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen 

• Styrker det lokale selvstyret i planleggingen gjennom økt ansvar for å 

sikre nasjonale og viktige regionale interesser  

• Regional og lokal samfunns- og arealplanlegging skal være basert på 

åpen dialog mellom alle parter 



Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019-2023 - Hovedpunkter 

• Virkemiddelet for å håndtere disse utfordringene er planlegging. 
 

Forventningene er inndelt i fire kapitler 

1. Planlegging er verktøyet for helhetlig bærekraftig utvikling 

2. Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 

3. Bærekraftig areal og transport utvikling 

4. Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 
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Plan og bygningsloven 2008  

Lovdata.no 

 



Plan- og bygningsloven 2008, Formålsparagrafen  

• Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 

• Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for 

vedtak om bruk og vern av ressurser. 

• Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte 

tiltak skal utføres forsvarlig. 

• Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

• Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det 

samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 
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Statlige planretningslinjer (SPR) 

Regjeringen.no 

 



Statlige planretningslinjer (SPR) 

• Konkretisere de nasjonale 

forventingene til planlegging  

• SPR skal legges til grunn ved statlig, 

regional og kommunal planlegging  

• Markere nasjonal politikk på viktige 

områder i planleggingen 

• Kan gjelde for hele landet  

• Kan gjelde et avgrenset geografisk 

område 
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• 2018 Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og 

klimatilpasning 

• 2014 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

• 2011 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen 

• 1995 Rikspolitisk retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planlegging 

• 1994 Rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag 

 

 



 Statlige planretningslinjer for klima og 

energiplanlegging og klimatilpasning 

 
• stimulere til, og bidra til 

reduksjon av 
klimagassutslipp,  

• økt miljøvennlig 
energiomlegging.  

• samfunnet forberedes på 
og tilpasses 
klimaendringene 
(klimatilpasning). 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging 

 • Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 

effektiv trafikkavvikling.  

• Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, 

legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, 

miljø og livskvalitet. 

• Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av 

kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til 

rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

• veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

• Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder 

med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på 

tvers av kommunegrensene. 
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Statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjø 

• Retningslinjene følger opp den nye plan- og 

bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet 

langs sjøen er videreført og strammet inn. 

• I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser. 

• Retningslinjene deler kysten inn i 3 områder. Det er 

strengest føringer der det er størst press på arealene 

•   Oslofjordregionen – strengest! 

•  Sørlandskysten og sentrale deler av Rogaland, 

Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene 

•  De mindre sentrale delene av kysten i Rogaland, 

Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelagskysten, og 

for alle kystkommunene i Sogn og Fjordane, Nordland, 

Troms og Finnmark – mindre strengt 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 

unges interesser i planleggingen 
• Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs 

barnekonvensjon  

• synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 

planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 

bygningsloven 

• Kommunen skal bl.a.utarbeide retningslinjer, 

bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av 

arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal 

sikres i planer der barn og unge er berørt. 

• Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal 

være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 

helsefare. 

• I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde 

seg og skape sitt eget lekemiljø.  

• Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet 

areal til barnehager.   

• Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet 

for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 
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Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

• gjelder vassdragsbeltet og et område på 

inntil 100 meters bredde langs sidene av 

disse 

• unngå inngrep som reduserer verdien for 

landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, 

fisk, kulturminner og kulturmiljø.  

• kommunene har som planmyndighet det 

primære ansvar for utvikling av arealbruk 

i og ved vernede vassdrag og skal legge 

retningslinjene til grunn for planlegging. 
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Fylkesmannen i Oslo og Vikens 

forventninger til kommunal 

arealplanlegging 2020 

 



Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til 

kommunal arealplanlegging 2019-2020 og oppdatert 

januar 2020 

 

  

 

Prioriterte tema for kommunal planlegging 

• Klima og areal- og transportplanlegging 

• Samfunnssikkerhet 

• Massehåndtering 

• boligsosialt arbeid 

• Strategier for gode tjenester og samfunnsutvikling som følge av store demografiske 

endringer  

• Bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder naturmangfold. 

• Følge opp nasjonal jordvernstrategi.  

• Digitaliseringen av kommunenes arealplanlegging 



Regional planstrategi 

 



• Regional planstrategi er den sentrale 

prosessen for utforming av nye mål 

og strategier for vikensamfunnet og 

Viken fylkeskommune.  

• Regional planstrategi er det viktigste 

overordnede politiske styringsverktøy 

for samfunnsutviklingen  

• Gjennom planstrategien defineres 

behov for ytterligere planer. 

Regional planstrategi 
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Tidslinje for arbeid med planstrategien 

•Fase 1: Innspill (januar-mars 2020) 

•Fase 2: Prioritering (april-mai 2020) 

•Fase 3: Konkludering (mai-desember 2020) 



Kommunale føringer 

 

 



Ny kommune – få føringer 

Som følge av at vi er ny kommune er 
det få politiske føringer 

• Intensjonsavtalen 

• Kommuneplanens arealdel i de tre 
kommunene 

• Kommuneplanens samfunnsdel 
(vedtatt 09.06.2020) 

• Planstrategien (vedtas i oktober) 

• Temaplaner i prosess 
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• Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver 

kommunen skal starte opp eller videreføre for å legge til 

rette for en ønsket utvikling i kommunen.  

• minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år 

etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi.  

• drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 

samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av 

kommunens planbehov 

 

•   

 

Kommunal planstrategi 
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Plansystemet (en rød tråd) 

26 



• I dag er det tre kommuneplaner (Hurum, Røyken og Asker) 

• Vi trenger ny felles kommuneplan for hele kommunen 

 

Komplett kommuneplan for Asker kommune sommer 2021 

• I dag er det tre 

kommuneplaner 

(Hurum, Røyken og 

Asker) 

• Kommuneplanens 

samfunnsdel ble 

vedtatt 09.06 

• Arealdelen er i 

prosess og skal til 

1.gangsbehandling i 

november  

 



 


