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Under offentlig høring og ettersyn av arealdelen er kommunen etter 
offentlighetsloven pliktig til å gi alle mulighet til å gjøre seg kjent med planforslaget 
og dokumentene som ligger til grunn for det. Det betyr at kommunen må ha en plan 
for informasjon/ medvirkning, som sikrer at planforslaget blir bredt presentert. Det 
er utarbeidet en plan for informasjonsmøter som skal gjennomføres i 

høringsperioden. I tillegg til informasjonsmøter vil høringen annonseres i aviser, på 

nettsider og sendes til myndigheter. 

Høringsforslaget vil annonseres og være tilgjengelig på Asker kommunes 
hjemmeside. Informasjon om høringsmuligheter og planforslag vil bli tilgjengelig på 

alle kommunens innbyggertorg og biblioteker. 

Kommuneplanens arealdel sin nettside 
https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdel skal være løpende 
oppdatert. Her finnes informasjon om planforslaget, prosessen og hvordan du kan 
komme med innspill (nettskjema). 

Uttalelser til planen må sendes inn skriftlig gjennom kommunens nettskjema. 
Skjemaet bidrar til å effektivisere og kvalitetssikre behandlingen av uttalelser til 
planen. 

Overordnet myndighet kan fremme innsigelse til planforslaget. 

Etter offentlig ettersyn vil alle uttalelser og eventuelle innsigelsen gås igjennom av 
administrasjonen. Planen justeres dersom det er innspill som bør imøtekommes. 
Ved innsigelser skal innsigelsesmyndighet og kommunen møtes for å drøfte 
løsninger, eventuelt gjennomføre mekling før planen fremmes til 
2.gangsbehandling.

https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdel


4. juni

http://www.hvaskjeriasker.no/
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Møte med Dato Tid Sted 

Rådene 

Eldrerådet 21. april 12:00 Asker rådhus 

Ungdomsrådet 
21. april 16:00 Asker rådhus 

Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Utvalgene: 

Utvalg for velferd 
26. april 18:00 Asker rådhus 

Utvalg for oppvekst 

Utvalg for plan og byggesak 27. april 18:00 Asker rådhus 

Utvalg for samfunnstjenester 
28. april 18:00 Asker rådhus 

Utvalg for medborgerskap 

Lokalsamfunnsutvalg: 

LSU Tofte 30. mai 18:00 Tofte samfunnshus 

LSU Heggedal 21. april 18:00 Heggedal innbyggertorg 

LSU Slemmestad 21. april 20:00 Slemmestad innbyggertorg 

Møter med frivilligheten, foreninger, folkemøter, mm: 

Folkemøte Røyken 30. mars 18:30 Tidligere Røyken rådhus 

Folkemøte Tofte 7. april 17:30 Tofte samfunnshus 

Idedugnad Klokkarstua (krever 
påmelding) 

19. april 17:00 Hurum kirke 

Næringsforeningen 20. april 11:00 Asker rådhus 

Asker frivillighetsutvalg ++ 
(Frivillige org. velforeninger, 
AIR mv)  

25. april 16:00 Digitalt 

Folkemøte Asker 3. mai 18:30 Asker kulturhus 

Digitalt møte hele Asker 
kommune 

4. mai 18:30 Digitalt 

Arkitektene 19.mai 
 

Fylkeskommunen: 

Regionalt planforum 26. april 12:00 – 15:00 Digitalt 

09:00 Asker rådhus


