
 



Innhold 
Bakgrunn .......................................................................................................................... 3 

Overordnede mål og føringer ............................................................................................ 4 

Nasjonale forventninger ...................................................................................................................... 4 

Gode og effektive planprosesser ................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling ...................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder .................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Regionale forventninger ...................................................................................................................... 4 

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging ............................................................... 4 

Viken fylkeskommunes forventninger til Asker kommune og kommunene generelt .................... 4 

FNs bærekraftsmål og Asker kommunes satsingsområder ................................................. 6 

Samfunnsdelens føringer for arealdelen …………………………………….………………………….……….. 6 

Prinsipper for utvikling ........................................................................................................................ 6 

Senterstruktur ................................................................................................................................. 7 

Prioriterte vekstområder ................................................................................................................. 8 

Boligbygging .................................................................................................................................... 9 

Næringsutvikling .............................................................................................................................. 9 

Samferdsel ..................................................................................................................................... 11 

Teknisk infrastruktur ..................................................................................................................... 11 

Sosial infrastruktur ........................................................................................................................ 11 

Prioritert utvikling ......................................................................................................................... 12 

Prinsipper for vern ......................................................................................................................... 13 

Arealdelens dokumentstruktur .......................................................................................  15 

Planbeskrivelsen ................................................................................................................................ 15 

Arealplankart ..................................................................................................................................... 15 

Boligkart ............................................................................................................................................ 15 

Bestemmelser og retningslinjer ........................................................................................................ 15 

Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler ................................................................................... 15 

Vedlegg .............................................................................................................................................. 15 

Fagutredninger .................................................................................................................................. 16 

Temakart ........................................................................................................................................... 16 

Konsekvensutredning ........................................................................................................................ 16 

ROS-analyse ....................................................................................................................................... 16 

Planprosess og framdrift ………………………………….…………………………………………………………... 15 

Medvirkning ....................................................................................................................................... 17 

Framdrift og politisk prosess .............................................................................................................. 18 



 

 

Bakgrunn 

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og inneholder to deler; en 
samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, 
og Arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen. Når arealdelen er vedtatt av 
kommunestyret er den juridisk bindende for all arealutvikling i kommunen. 

Det følger av plan- og bygningslovens § 4.1 at skal det skal utarbeides et planprogram som grunnlag 
for kommuneplanarbeidet. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, 
planprosessen og opplegg for medvirkning.  

Planprogram for kommuneplanen 2020 - 2032 - samfunnsdelen, ble vedtatt av kommunestyrene i 
Hurum, Røyken og Asker i juni 2019. Deretter ble arbeidet med selve samfunnsdelen igangsatt. 
Samfunnsdelen inneholder de langsiktige, overordnede mål og strategier for utviklingen av 
askersamfunnet. Samfunnsdelen inneholder også en handlingsdel som gir mer konkrete, operative 
føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Arbeidet med samfunnsdelen nærmer seg nå 
avslutningen, og det forventes at kommunestyret vedtar kommuneplanens samfunnsdel i juni 2020. 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel bygger på planprogrammet for kommuneplanens 
samfunnsdel, og det bygger på selve samfunnsdelen. Hovedtrekkene fra samfunnsdelens 
handlingsdel er referert i foreliggende planprogram. 

Planprogrammet for arealdelen er således et tillegg til allerede vedtatt planprogram for 
samfunnsdelen, og en videreføring av kommuneplanens samfunnsdel.1  

Inntil kommunestyret vedtar kommuneplanens arealdel for den nye kommunen, gjelder 
kommuneplanens arealdeler fra de tre gamle kommunene, Hurum, Røyken og Asker. 

  

                                                           
1 https://www.asker.kommune.no/ globalassets/nye-asker-kommune/kommuneplan/vedlegg/31-forslag-til-
planprogram.pdf. 



Overordnede mål og føringer 

Nasjonale forventninger 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene 
skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, 
og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.2 Asker kommune 
refererer til nasjonale forventninger i samfunnsdelen og forholder seg til disse arbeidet med 
kommuneplanen spesielt så vel som i utviklingen av Askersamfunnet generelt.  

Til grunn for arbeidet med samfunnsdelen til Askers kommuneplan ble lagt nasjonale 
forventninger datert 12. juni 2015.3Disse omfatter følgende hovedtemaer:   

Det kom nye nasjonale forventninger 14.mai 20194 som vil være førende for 
kommuneplanens arealdel. Forventningene er knyttet til tre hovedtema: 

 Gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling  

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

Regionale forventninger 

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging  
Med det årlige forventningsbrevet til kommunene presiserer fylkesmannen hva som ut fra 

regjeringens arealpolitikk og nasjonale føringer for kommunal planlegging er viktige prioriteringer.  

Bl.a. er klimautfordringer, areal- og transportplanlegging, klima- og energiplaner, boligsosiale hensyn 

og det nasjonale jordvernmålet understreket.   

 

Viken fylkeskommunes forventninger til Asker kommune og kommunene generelt 
Viken fylkeskommune er en sentral samarbeidspartner for kommunene. Den regionale 

planstrategien5 som skal vedtas i 2020 ligger til grunn for samarbeidet. FNs bærekraftsmål ligger til 

grunn for dette arbeidet. 

Den nye fylkeskommunen har som mål å se samfunnsutviklingen i regionen både på en helhetlig 

måte og på tvers av sektorer. Viken fylkeskommune må planlegge annerledes for å skape et 

bærekraftig samfunn som møter klimaendringene. Matsikkerhet, planlegging av byer og tettsteder 

planlegges, utvikling av gode bomiljøer, livskvalitet og folkehelse er noen viktige temaer for den 

regionale planstrategien. Regional planstrategi er også plan for den kommunale planleggingen og vil i 

så måte påvirke Asker kommunes planlegging.  

                                                           
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-
20192023/id2645090/ 
3 https://www.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-kommune/kommuneplan/vedlegg/31-forslag-til-
planprogram.pdf 
 
4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-
20192023/id2645090/ 
5 https://viken.no/tjenester/planlegging/regional-planstrategi/ 
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Da planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ble utarbeidet, kom de regionale føringene 

fra Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Temaplaner utarbeidet av disse to fylkeskommunene er 

fortsatt gjeldene for Asker kommune inntil ny planstrategi fra Viken fylkeskommune foreligger.  

Samtlige regionale temaplaner er listet opp under. Disse vil være mer eller mindre relevante for 

arbeidet med arealdelen av kommuneplan for Asker. 

 

  

 regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

 regional plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv i Akershus 

 regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus 

 regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 

 regional plan for klima og energi i Akershus 

 regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 

 regional plan for masseforvaltning i Akershus 

 regional plan for vannforvaltning i Akershus 

 regional plan for kompetanse i Akershus 

 regional plan for areal- og transport i Buskerud 

 regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud 

 regional plan for kulturminnevern i Buskerud 

 regional plan for vannforvaltning i Buskerud 

 regional plan for kunnskapssamfunnet Buskerud 

 regional plan for kollektivtransport i Buskerud 



FNs bærekraftsmål og Asker kommunes satsingsområder  

Gjennom nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging gir regjeringen tydelige 
føringer for at kommunene skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 
arealplanleggingen. FNs bærekraftsmål er delt inn i tre dimensjoner; miljømessig, sosial og 
økonomisk bærekraft. Klimaendringene er alvorlige, det forventes lavere økonomisk vekst, andelen 
yrkesaktive faller og mange opplever økt politisk polarisering. Når kommunen tar beslutninger må de 
vurderes opp mot alle de tre dimensjonene. Asker er første kommune i verdenssammenheng som 
implementerer FNs bærekraftsmål i kommunens mål gjennom kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Asker har utfordringer knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene. Kommunen skal legge til rette 

for at hele Askersamfunnet involveres i arbeidet med å skape et bærekraftig samfunn. 

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Askersamfunnet, og 

målene ligger til grunn for kommuneplanen. Seks bærekraftsmål er valgt ut som mest vesentlige for 

Asker, og disse danner utgangspunkt for satsingsområdene i kommuneplanen. Flere av de andre 

bærekraftsmålene delvis innarbeidet, som en del av de seks satsingsområdene. I tillegg er 

kommunens ressurser, medarbeiderne og økonomien, pekt ut som satsingsområder. 

Satsingsområdene i kommuneplanen er:  

 Samarbeid for å nå målene 

 Bærekraftige byer og samfunn 

 Handling mot klimaendringene  

 God helse  

 God utdanning  

 Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling  

 Medarbeidere 

 Økonomi 

Kommuneplanens samfunnsdel har pekt ut åtte hovedmål, et til hvert satsingsområde, 28 delmål og 

89 strategier som legger grunnlaget for utviklingen av Askersamfunnet i årene framover. 

  



Samfunnsdelens føringer for arealdelen 

Prinsipper for utvikling: 

 

Senterstruktur 
Senterstrukturen deler inn tettstedene i tre 
nivåer, kommunesenter, lokalsenter og 
nærsenter.  

Asker sentrum er kommunesenter. Tofte, 
Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, 
Dikemark, Heggedal, Vollen og Holmen er 
lokalsentre for sine deler av kommunen, og i 
tillegg  er det pekt ut 28 nærsentre. 

Hensikten med en tydelig senterstruktur er å 
videreutvikle dagens desentraliserte 
senterstruktur  i Asker, med lokale 
servicesteder, møteplasser og arbeidsplasser i 
alle deler av kommunen. På denne måten 
sikres kommunens innbyggere bedre 
tilgjengelighet til service, tjenester, sosiale 
arenaer og møteplasser, samtidig som 
grunnlaget for handel  og tjenester styrkes, 
transportbehovet reduseres, og ikke minst, 
den lokale identitet og tilhørighet styrkes.  

 

  



Prioriterte vekstområder 
I dagens 3 kommuneplaner (Hurum, Røyken, 
Asker) er det satt av arealer til boligbygging 
som åpner for rundt 18.000 nye boliger. Dette 
er vesentlig mer enn det behovet kommunen 
har i kommuneplanperioden 2020 - 2032. 
Noen områder er krevende å utvikle, bl.a. i fht 
sentralitet, transportsituasjon, VA-kapasitet 
eller i forhold til skole- og barnehagekapasitet.  

Det er derfor anvist prioriterte geografiske 
vekstområder der det samfunnsøkonomisk og 
trafikalt vil være gunstig å prioritere 
utbygging, og der kommunen derfor bør 
prioritere å gå inn med offentlige ressurser for 
og stimulere utviklingen. De prioriterte 
vekstområdene ligger i gangavstand til den 
definerte senterstrukturen. 

Det vil fortsatt ligge store utviklingsområder 
også utenfor de prioriterte vekstområdene. 
Hvorvidt enkelte slike skal foreslås tatt ut av 
kommuneplanen, vil være et tema i 
kommuneplanarbeidet. Dette blir først og 
fremst et spørsmål om avvik i forhold til mål 
og strategier vedtatt i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Det utarbeides et eget temakart for 
samordnet areal og transport som viser 
sammenhengen mellom  
senterstruktur, prioriterte vekstområder og 
kollektivtransport. 

   

 

 

  



Boligbygging 
Kommunen legger til rette for en årlig boligproduksjon på 500-550 boliger. Dette innebærer en 
samlet boligproduksjon i kommuneplanperioden 2020 - 2032 på opp mot 6500 boliger.  

Av dagens 38.000 boliger er 84 % familieboliger (eneboliger, rekkehus etc.). Av dagens 38.000 
husholdninger er 42 % husholdninger med barn. Det er et sterkt behov for flere boliger for 
småhusholdninger, og det legges derfor opp til en boligproduksjon med følgende boligtypefordeling: 

 60 % blokkleiligheter 

 20% konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus 

 20 % eneboliger 

Det tilrettelegges for at ca. 15 % av boligene skal være rimelige. Det bør derfor bl.a. bygges en større 
andel små leiligheter. 

Det skal samtidig stimuleres til utvikling av nye boformer, bofellesskap etc, bl.a. for å tilrettelegge for 
at flere eldre kan bli boende hjemme lenger.  

Det utarbeides et veiledende boligbyggeprogram tilknyttet kommuneplanen som til rette-legger for 
geografisk fordeling av boligbyggingen og en hensiktsmessig boligtypefordeling, sett i et realistisk 
gjennomføringstempo i forhold til bl.a. teknisk og sosial infrastruktur.  

Fortetting i eksisterende småhusområder utgjør en vesentlig del av bl.a. eneboligproduksjonen. 
Småhusområdene utsettes for stadig sterkere press om fortetting og transformasjon. Dagens tre 
kommuneplaner har ulike fortettingsbestemmelser. Det er nødvendig å revidere 
fortettingsbestemmelsene. Det utarbeides et eget boligkart som gir retningslinjer for 
boligfortettingen.  

Kommunen har mer enn 4000 fritidsboliger. I enkelte områder skjer en transformasjon fra fritidsbolig 
til helårsbolig. Det utarbeides en helhetlig strategi for hyttepolitikk i Asker. Hyttestrategien omfatter 
bl.a. spørsmålet om vidwreutbygging av hytter, og bruksendring av hytter til bolig. 

Det utarbeides egne temakart som viser trafikkstøysoner og områder uttsatt for ras og skred til bruk i 
forvaltningen. 

 

 
Vestre Billingstad  



Næringsutvikling 
Kommunen har i dag 37.000 arbeidsplasser, 
en egendekning på 76 %. Det tilrettelegges for 
at denne egendekningen opprettholdes, og 
helst økes. Dette betyr at antallet 
arbeidsplasser må øke med minimum 600 
hvert år. 

Veksten i arbeidsplasser vil i hovedsak komme 
innen kontor/industri, offentlig virksomhet, 
varehandel, bygg og anlegg. Det vil også bli 
tilrettelagt for videreutvikling av grønne 
næringer som landbruk og reiseliv, samt 
råstoffutvinning. 

Lokalisering av nye arbeidsplasser skal skje 
etter ABC-prinsippene, "rett virksomhet på 
rett sted". Kommunen vil tilrettelegge for 
kortreiste arbeidsplasser, og det påhviler 
kommunen et særlig ansvar for å 
næringsutviklingen på Tofte og Dikemark.  

 

 

 

 

 

  



Samferdsel 
Utviklingen av kommunen baserer seg på at 
E18 og E134 gjennomføres som vedtatt i 
Nasjonal Transportplan. Kommunen arbeider 
videre mot overordnede 
transportmyndigheter for å bedre tog- og 
busstilbudet i hele kommunen, en stor satsing 
på klimavennlig hurtigbåt på Oslofjorden, et 
utvidet gang-/sykkelveitilbud bl.a. langs 
Spikkestadbanen og i tilknytning til 
senterstrukturen, og på sikt, en utbedring av 
Slemmestadveien og Røykenveien. 

Kommunen vil, inntil transport-systemet 
bedres, arbeide aktivt for en bedre utnyttelse 
av dagens transport-infrastruktur og kollektive 
transport-løsninger. I dette ligger både 
stimulerende og begrensende trafikale tiltak 
som f.eks. regulering av biltrafikk og en 
differensiert parkeringspolitikk, basert på det 
fastrsatte null-vekst målet for 
personbiltrafikken. Areal  avsatt til ny E18, ny  
E134, ny Røykenvei og nye kollektivfelt 
videreføres fra dagens kommuneplaner. 

 

 

 

Teknisk infrastruktur 
En oppgradering av infrastrukturen, og i særdeleshet vann- og avløpssystemet, er mange steder i 
kommunen helt nødvendig for videre bolig- og næringsutvikling. Valg av tekniske løsninger og 
kostnader er i mange områder uavklart. Tilgang til god og klimavennlig infrastruktur vil være 
avgjørende for prioritering av utbyggingsområder. 

Nødvendige rekkefølgebestemmelser må innarbeides i kommuneplanen. 

 

 

Sosial infrastruktur 

Skole: 

Skolekapasiteten i kommunen er i dag god, men den er ujevnt fordelt. Flere skoler er under 
bygging/ombygging, og det er avsatt midler i kommunens handlingsprogram for to nye 
skoler. Dette vil dekke behovene ut over kommuneplanperioden.            
To nye skoler planlegges bygget, ny Sætre skole og ny barneskole i Asker sentrum. Tomt for 
sentrumsskolen er regulert på Høn. Det er imidlertid nødvendig, i kommuneplanen, å avsette 
ny skoletomt i Sætre.  

Skolen er en viktig møteplass i lokalmiljøet og det legges opp større grad av sambruk av  
skolene. Nye skoler forutsettes lokalisert slik at de bidrar til en helhetlig og god 
stedsutvikling.   



 

Barnehage: 

Det antas å være behov for 5-7 nye barnehager i kommuneplanperioden. Gjennom 
kommuneplanen sikres nødvendige tomter. Også barnehagene forutsettes lokalisert slik at 
de bidrar til god stedsutvikling, og hensiktsmessig mobilitet. 

 

Kultur- og idrettsarenaer etc.: 

Med befolkningsvekst og utvikling følger også behovet for nye og utvidede arenaer for 
kulturelle- og idrettslige aktiviteter, sosiale samlingssteder og demokratiske møteplasser. 
Slike arenaer vil ha stor betydning i stedsutviklingen, og vil bli viet særlig oppmerksomhet i så 
henseende.   
 
Idrettsanlegg kan være særlig arealkrevende, og nødvendige arealer må avsettes i 
kommuneplanens arealdel forut for videre prosesser. Det forutsettes identifisert slike behov 
som del av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette arbeidet må også koordineres 
mot kommunens økonomiske langtidsplanlegging.   

 

Sykehjem, helseinstitusjoner, omsorgsboliger etc.: 

Behovet for sykehjemplasser og helseinstitusjoner øker med befolkningsvekst og 
demografiske endringer. Det er imidlertid et uttalt mål at eldre mennesker skal kunne bli 
boende hjemme lenger. Dette forutsetter utvikling av nye boformer, og behovet for 
institusjonsplasser må sees i sammenheng med boligutviklingen.           
 
Gjennom kommuneplanen må kommunen likevel bygge opp en tomteberedskap for ulike 
typer institusjoner og formålsbygg. Foreløpig er det avsatt tomter til større institusjoner i 
Heggedal, på Vettre og på Dikemark.  Helseinstitusjonene bør som de øvrige formålsbygg, 
innlemmes i stedsutvikling og tilrettelegge for sambruk med lokalmiljøene. Gjennom 
kommuneplanarbeidet forutsettes avsatt en tomteberedskap som ivaretar behovene i 
kommuneplanperioden. 

 

Gravlunder: 

Det skal i kommuneplanarbeidet gjøres en gjennomgang av gravplassituasjonen, og sikres 
tilstrekkelig gravplasskapasitet i henhold til lovverket. 

 

Prioritert utvikling 
Med bakgrunn i bærekraftsmålene, og med særlig vekt på satsingsområdene bærekraftige byer og 
samfunn, handling mot klimaendringene, sosial bærekraft og økonomi, er det i kommuneplanens 
samfunnsdel foretatt en overordnet prioritering av videre vekst og utbygging i prioriterte 
vekstområder. Utviklingen av de ulike tettstedene må skje i en rekkefølge, da det ikke er økonomisk 
mulig å utvikle alle deler av kommunen samtidig. Det er særlig investeringer i vann/avløp, 
skole/barnehage, og til dels samferdsel som styrer prioriteringene. 

Den overordnede prioriteringen skjer i kommuneplanens samfunnsdel. I arealdelen vil det imidlertid 
bli lagt inn nødvendige rekkefølgeestemmelser knyttet til gjennomføring av de ulike 
infrastrukturtiltak. Dermed blir prioriteringene også direkte knyttet til kommunens økonomiplan og 
de prioriteringer som gjøres der.  

  



Prinsipper for vern: 
Asker ligger landskapsmessig attraktiv til, mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Rike 
landbruksbygder og store skogområder strekker seg gjennom hele kommunen, med et vel av vann og 
vassdrag. Jordsmonn og klima tilrettelegger for et svært rikt naturmangfold, attraktive natur- og 
friluftsområder, produktive landbruksarealer og flotte kulturlandskap, i form av landbruksområder, 
tradisjonsrike tettsteder og et frodig villateppe. Disse områdene er under press, og «grønne» 
kvaliteter trues med nedbygging og forringelse. 
Kommunen vil forsterke vernet av natur- og kulturverdiene. Ved å ta vare på naturkvaliteter, 
kulturminner og kulturmiljøer styrkes naturmangfold, friluftsmuligheter og omgivelsenes særpreg og 
identitet. Vern av biologisk mangfold og landbruksarealer, sikring av grønne områder og korridorer 
og kulturlandskapet er et ansvar for hele askersamfunnet. 
 

Naturmangfold på land og i vann 

Presset på det biologiske mangfold er stort, både på land og i vann. Arter dør ut og naturtyper blir 
borte som følge av ressursutnyttelse og utbygging, forurensning og klimaendringer. 
Naturmangfoldloven stiller krav til kartlegging og forvaltning av naturmangfoldet. 

Kommunen skal gjennom arealdelen tilrettelegge for bærekraftig forvaltning og vern av 
økosystemene i havet, langs kysten og på land, og stanse og reversere landforringelse og tap av 
biologisk mangfold. Dagens kartlagte naturmangfold legges til grunn for arbeidet med 
kommuneplanen. I tillegg vil en overordnet landskapsanalyse bli lagt til grunn for fastsetting av 
grønnstrukturen i arealdelen.           
 

Vann, vassdrag og kystsone 

Asker har en enestående, lang og variert kystlinje, flere store vassdrag og vann. Vann, vassdrag og 
kystsone skal sikres som biotoper, som landskap og som friluftsområder. Kommuneplanen skal 
ivareta vann, vassdrag og kystsone gjennom egne hensynssoner, gjennom definerte bygge- og 
anleggsforbudssoner langs vann og vassdrag, gjennom fastsettelse av byggegrenser og strandsone 
langs fjorden, samt gjennom fastsettelse av bruk av vannspeilet.  

 

Marka 

Store skogsområder strekker seg fra Vestmarka i nord til Tofteskogen i sør, splittet av frodige 
landbruksområder.  Vestmarka, Vardåsen og Kjekstadmarka inngår i dag i Oslomarka, og er forvaltet 
gjennom et eget lovverk, markaloven6. Det skal i kommuneplanen vurderes om, og event. i hvilke 
områder, marka bør utvides. 

 

Friluftsområder 

Kommunen skal bidra til etablering av gode møteplasser, sammenhengende grøntområder og et 
gjennomgående turveinett som tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet. Større 
friluftsområder, i marka, langs kysten, i rurale og urbane områder skal synliggjøres i kommuneplanen. 

 

Landbruk 

Kommunen skal sikre viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket, og unngå nedbygging 
av dyrket mark i samsvar med nasjonale jordvernmål.  

Det skal vurderes om enkelte, ennå ikke regulerte, utbyggingsområder i dagens kommuneplaner bør 
tas ut av kommuneplanen av hensyn til jordvernet. I jordbruksområder som blir bygget ut skal 
matjorda tas vare på å benyttes til matproduksjon annet sted. 

                                                           
6 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-05-35 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-05-35


 

Kulturminner og kulturmiljøer 

Kommunen skal bidra til forvaltning, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer, samt 
tilrettelegge for at disse kan benyttes som positive elementer i stedsutviklingen. 

Større sammenhengende kulturmiljøer og kulturlandskap vises med hensynssoner i kommuneplanen.  
 

Råstoffressurser 

Også råstoff- og mineralressurser kartlegges og sikres ved avsetting av hensynssoner i 

kommuneplanen. Spørsmålet om uttak av slike ressureser, samt spørsmålet om masseforvaltning 

foøvrig, må vurderes i fht annen arealbruk og vern. 

 

  

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fasker-kommune&psig=AOvVaw06wEqepCpeEjRoFrqxYQ0j&ust=1588782740956000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCDgIuTnekCFQAAAAAdAAAAABAD


Arealdelens dokumentstruktur 

Kommuneplanens arealdel er et juridisk dokument, hjemlet i plan- og bygningsloven. Følgende 
kommuneplandokumenter vil ha et juridisk innhold, enten i form av konkret arealbruk og 
bestemmelser, eller i form av retningslinjer. 
 

Planbeskrivelsen 
Planbeskrivelse til arealdelen skal supplere kommuneplanens samfunnsdel, og beskrive nærmere de 
konkrete arealplanfaglige løsninger. Planbeskrivelsen skal redegjøre for oppfølging av mål og 
strategier som ligger i samfunnsdelen. Beskrivelsen skal omfatte arealoppgaver for ulike arealformål 
og en nærmere redegjørelse for lokalisering av ulike arealformål. Beskrivelsen skal redegjøre for 
sentrale rekkefølgebestemmelser og hensynssoner. 

Det nedsettes en rekke administrastive faggrupper i kommunen som skal utrede og foreslå løsninger 
innen for alle relevante kommuneplantemaer, jfr. kapittelet Samfunnsdelens føringer for arealdelen.  
Mye av dette arbeidet vil bli inntatt i planbeskrivelsen, og noe vil bli vedlagt som egne faglige 
utredninger. Dette vil man avklare nærmere gjennom planprosessen.   

I beskrivelsen vil det bli innarbeidet et veiledende boligbyggeprogram for kommunen.  

Arealplankart 
Arealplankartet bygger på plan- og bygningslovens juridiske definerte arealformål, hensynssoner og 
symbolbruk, og er juridisk bindende for al arealbruk i kommunen. 

 

Boligkart 
Boligkartet er et eget plankart som gir er nyanserte føringer for fortetting i småhusstrukturen. 
Bolikartet gir retningslinjer for fotettingen, men boligkatet er ikke juridisk bindende. 

 

Bestemmelser og retningslinjer 
Bestemmelser og retningslinjer følger arealdelen som et eget dokument. Bestemmeslene er juridisk 
bindende, mens retningslinjene er veiledende. Retningslinjene kan imidlertid benyttes som 
begrunnelse for bl.a. dispensasjoner. 

 

Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtaler er et eget offentligrettslig juridisk virkemiddel som kan benyttes for gjennomføring 
av tiltak der en utbygger og kommunen er enige om dette. Plan- og bygningsloven har bestemmelser 
om hvilke tiltak det kan inngås utbyggingsavtale om og hvilke tiltak det ikke kan inngås 
utbyggingsavtale om. For at kommunen skal kunne inngå en utbyggingsavtale kreves imidlertid at 
kommuen på fohånd har gjort tilkjenne hvilke temaer denne kommuen ønsker å inngå avtaler om. 
Dette forutsigbarhetsvedtaket skal fattes av kommuensyret, og det er naturlig å koble dette til 
arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
 

 Vedlegg 
Som grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel er det ødvendig å gjøre ulike 
fagutredninger. Disse fagutredningene vil ligge som vedlegg til kommuneplanens arealdel. 
Fagutredningene er å betrakte som forarbeider til arealdelen, og kan benyttes som utdypende 
fagutredninger ved oppfølgende reguleringsplanlegging og forvaltning av dele- og byggesaker. 



Det utarbeides også temakart for enkelte fagområder. Disse forutsettes også benyttet som 
utdypende fagutredninger ved oppfølgende reguleringsplanlegging og forvaltning av dele- og 
byggesaker. 

For øvrig skal kommuneplanens arealdel inneholde en konsekvensutredning og en ROS-analyse. 
 

Fagutredninger 
Det utarbeides en rekke fagutredninger i tilknytning til arealplanarbeidet. De fleste fagområdene 
forutsettes omtalt i planbeskrivelsen. Enkelte fagutredninger utarbeides i tilknytning til egne 
temaplaner. Noen fagutredninger vil imidlertid følge arealdelen som egne vedlegg. Dette vil bli 
avklart gjennom planleggingsprosessen. Foreløpig er følgende fagtemaer pekt ut: 

 Markautvidelse 

 Gravlunder 

 

Temakart 
Det vil også bli utarbeidet egne temakart som følger arealdelen. Temakartene skal primært være et 
faglig hjelpemiddel i den kommunale planlegging og forvaltning etter plan og bygningsloven. 
Temakartene vil være fagkart med opplysninger som man ellers ikke finner i kommunens kartbase. 
Temakartene forutsettes ajourført kontinuerlig ettersom nye registreriner og opplysninger foreligger. 
Endelig utvalg av temakart vil bli avklart gjennom planleggingsprosessen. Foreløpig er følgende 
temakart pekt ut: 

 Areal- og transport 

 Kulturminner og kulturmiljøer 

 Veitrafikkstøy 

 Flomsoner, erosjon, flomveier, stormflo mm 

 Ras og skred 
 

Konsekvensutredning 
En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser, 
kulturminner eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at eventuelle virkninger blir tatt 
hensyn til når et tiltak planlegges og når tiltaket besluttes gjennomført. Konsekvensutredninger skal 
også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.               
Endringer av kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes i henhold til forskrift. 
Konsekvensutreningen skal følge arealdelen gjennom den formelle planleggingsprosessen som 
vedlegg til planforslaget. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Hensikten med ROS-analysen er å identifisere trusler for derved å kunne sette inn forebyggende 
tiltak og nødvendig beredskap. En egen risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides og følge 
kommuneplanforsalget gjennom den formelle behandling. 

 

 
  



Planprosess og framdrift 

 

Medvirkning 
Åpne planprosesser med mulighet til å medvirke er lovpålagt (PBL §5-1). En god medvirkningsprosess 

gir en mer gjennomarbeidet plan, samtidig som den bidrar til bedre forståelse og sikre eierskap til 

planen. Medvirkning ut mot innbyggere, næringsliv, lag og foreninger vil gi kommuneplanen bedre 

forankring. Like viktig er det med en internt forankring hos de som særskilt skal jobbe med 

kommuneplanen i den nye organisasjonen. Interne faggrupper og workshops er derfor høyt prioritert 

i arbeidet med de mange ulike fagtemaer som kommuneplanen er bygget opp av. 

Medvirkning i 2020 vil skje på en annen måte enn tidligere. Korona-epidemien utfordrer tradisjonelle 

medvirkningsmetoder, begrensninger vil gjøre det vanskeligere å utføre åpne kontordager, 

folkemøter, workshops med innbygger og lignende. Hovedfokuset for denne planprosessen vil derfor 

bli digital medvirkning. Selv om dette kan virke begrensende for mange, vil det kunne virke befriende 

for andre. Det gir Asker kommune en stor mulighet til å utvikle seg innen digital medvirkning, med 

nye metoder for innbyggerinvolvering, og forhåpentligvis også med nye brukergrupper.  

Den digitale medvirkning vil i hovedsak bestå av egne nettsider på Asker kommunes hjemmesider, 

dedikert til medvirkning og informasjon for kommuneplanens arealdel. Nettsidene må jevnlig 

oppdateres med informasjon om planprosessen og fremdrift. I tillegg skal det settes opp en digital 

involveringsprosess; "Innbyggerdialog". Innbyggerdialog vil være en interaktiv kartside som viser 

ulike kartpresentasjoner som synkroniseres med tekst og bilder/video. Innbyggertorgene vil, når 

disse etter hvert tas i bruk, aktivt kunne benyttes til medvirkning og informasjonsformidling. Dersom 

åpne kontordager og samlinger ikke blir mulig å gjennomføre, vil det tilrettelegges for annen form for 

informasjonsformidling.  

Figuren under viser medvirkningsopplegget for hovedfasene til planprosessen.  

 

 



Framdrift og politisk prosess 
Det legges opp til at Asker kommune skal ha en ny og fullstendig kommuneplan sommer 2021. 

Planprosessen følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven, med en 1. gansbehandling i 

formannskapet senhøsten 2020, et offentlig ettersyn og høring vinter 2021, og en endelig politisk 

behandling våren 2021, med vedtak i kommunestyret i juni 2021. 

Det har allerede, gjennom kommunereformperioden og gjennom arbeidet med samfunnsdelen, vært 

omfattende politisk involvering over lang tid. Det legges også i denne fasen av kommuneplanarbeidet 

opp til politisk involvering utover de formelle vedtakene. 

Under følger en framdriftsplan for kommuneplanprosessen, med de politiske milepæler. Det vil i 

perioden august-september, og i forbindelse med offentlig ettersyn bli lagt opp til politiske dialoger.  
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