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23. august 2022

Kommuneplanens arealdel,
videre planprosess mot
endelig vedtak
1

Innkomne høringsuttalelser per 21. juni
Totalt

640++

Via elektronisk portal

463

Politisk råd og utvalg

11

Statlige myndigheter

9

5 har innsigelser

Viken fylkeskommune

1

Innsigelser

Nabokommuner

3

Bærum, Lier, Oslo

Frivillige organisasjoner

48

Andre

565

Høringsuttalelsene blir nå gjennomgått av administrasjonen.
Formelt legges de fram til politisk vurdering ved 2. gangs behandling
av kommuneplanen.

Innsigelser
Statlige myndigheter
Statsforvalter
Statens vegvesen
Bane Nor
Dir. for mineralforvaltning
Mattilsynet
Regionale myndigheter
Viken fylkeskommune

21 innsigelser
7 innsigelser
7 innsigelser
2 innsigelser
1 innsigelse

15 innsigelser

Innsigelser - eksempel Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Fra LNF til bolig, felt NÆ4, Nærsnes. Transport.
Fra LNF til bolig, Filtvet. Transport. (Regulert bolig 2018).
Fra sentrumsformål til bolig, Holmsbu. Transport. (Regulert bolig 2013)
Fra fritidsbebyggelse til bolig, Holtnesdalen. Transport. (Regulert bolig 2017)
Fra fritidsbebyggelse til bolig, to områder på Rødtangen. Transport. (Regulert bolig 2021)
Deler av område fra friområde til bolig, Beston. Transport. (Regulert 2010, under omreg.)
Ni områder på Grønnsand og Slottet. Transport og tettsedsutvikling. (Regulert i 2011 og 2021)
Boliger Slemmestadveien 145, Vettre. Utenfor pri. vekstomr., støy og trafikk.
Fra næring til bolig/hotell/tjenesteyting og til sentrumsformål, Vettre. Utenfor pri. vekstomr.
Fra LNF til sosiale boliger, Gisle gård, Vollen. Utenfor pri. vekstomr., trafikk.
Fra LNF til bolig for del av felt SL10 langs Rustadveien. Utenfor pri. vekstomr.
Kategoriseringen av næringsområde vest for Bråset sykehjem. Arealkategori.
Bestemmelsene 13.1, feltutbygging utenfor prioritert vekstområde. Formulering.
Definisjonen av trygg skolevei. Formulering.
Det varsles mulig innsigelse ved regulering i en rekke kulturminneområder.
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2
1
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6
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1
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Realpolitikk

Regionale myndigheter
Viken fylkeskommune
Samlet

4

5

22 11 20

Behandling av innsigelsene
September

Administrativ gjennomgang av innsigelsene

Oktober

Administrative forhandlinger med innsigelsesmyndighetene vedr. inkurier
og formaliteter.
Forberedelsene er igangsatt:
• Revisjon av konsekvensutredningen (KU)
• Dialog med dir. for mineralforvaltning
• Dialog med mattilsynet

November

Sak for formannskap:
• Orientering om status forhandlinger
• Mandat for forhandlinger om de realpolitiske innsigelsene

Desember-februar

Forhandlinger med innsigelsesmyndighetene.
Muntlige orienteringer for formannskap.
Skriftlige tilbakemeldinger fra innsigelsesmyndighetene.

Mars

2. gangs behandling av kommuneplan i formannskap:
• Er man fornøyd med forhandlingsresultatet, innstilles til endelig
vedtak i kommunestyret.
• Er man ikke fornøyd med forhandlingsresultatet, innstilles til videre
prosess med mekling hos Statsforvalter.
• Vedtas endringer i arealdelen må det fattes nytt 1. gangs vedtak
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Behandling av innsigelsene
Kategorisering
av innsigelsene

April/mai 2023

Endelig behandling i kommunestyret:
Event. innsigelser som ikke imøtekommes av kommunestyret,
unntas fra vedtak.

Sommer 2023

Event. innsigelser, mekling hos Statsforvalter.
Dersom mekling ikke fører fram, oversender Stasforvalter innsigelsene,
med sin anbefaling, til kommunal og distriktsdepartementet for videre
behandling og endelig vedtak.

Høst 2023

Kommunal og distriktsdepartementet behandler innsigelsene.
Det gjennomføres et møte og befaring med kommunen og de ulike
innsigelsesmyndighetene.
Saken sendes øvrige departement til høring.

2023/2024

Kommunal og distriktsdepartementet fatter endelig vedtak i saken.

Inkurier
Formaliteter
Realpolitikk

Bestemmelsene om småhusfortetting
Fortetting i småhusstrukturen har et stort fokus i
kommuneplanen i Asker.
Også Bærum og Oslo jobber for tiden med
småhusplaner.
Det legges opp til en småhus-workshop for
formannskap og hovedutvalg for plan- og byggesak
i oktober. Her vil det bli fokusert på planforslagene
i de tre nabokommunene.
Innhold og tidspunkt kommer vi tilbake til.

