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Agenda

Kommuneplanen: 

• Samfunnsdelen – er vedtatt

• Arealdelen – oppstart av revidering



KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL



Ny samfunnsdel er vedtatt



Sammenhengen



Plansystemet i Ringerike 

HANDLINGSPLAN



Budsjett og handlingsplan følger opp samfunnsdelen

Eksempel: 



Samfunnsdelen - oppbygging

Bygd opp rundt Ringerikes utvalgte bærekraftsmål: 

Samarbeid for å nå målene

Økonomisk bærekraft

• Mindre ulikhet

• Anstendig arbeid og økonomisk vekst

• Industri, innovasjon og infrastruktur

Sosial bærekraft

• Bærekraftig by og lokalsamfunn

• God helse og livskvalitet

• God utdanning

Bærekraft for klima og naturmiljø

• Livet på land

• Stoppe klimaendringene

Arealstrategi



Arealstrategien – linken mellom samfunnsdel og arealdel



Arealdelen skal følge opp samfunnsdelen og arealstrategien

• Vurdere byggeområder som bør ut

• Vurdere gjeldende reguleringsplaner

• Kompakt by- og tettstedsutvikling
• Arealutvikling i Hønefoss, 

Heradsbygda, Haugsbygd og 
tettstedene

• Boligbebyggelse
• LNF spredt bolig

• Tilrettelegging for gående og 
syklende 

• Jordvern

• Næringsutvikling

• Masseforvaltning

• Fritidsbebyggelse

• Rekkefølgebestemmelser



KOMMUNEPLANENS AREALDEL



Arealdelen - en plan for hele Ringerike og består av: 

Plankart
Egne detaljerte utsnitt 

for by og tettsteder

+ Kommunedelplaner

Bestemmelser
Inkl. retningslinjer

Planbeskrivelse
Med konsekvensutredning og 

risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS)



Ny arealdel – planprosess og framdrift

Det er tre tidspunkt hvor det åpnes 

for innspill (1, 2 og 3 i figuren). 



Ny arealdel – planprosess og framdrift

Her er vi nå: Forslag til planprogram – oppskrifta for planprosessen

• Verktøy for å gjøre planleggingen målretta og forutsigbar.

• En arbeids-, utredning- og medvirkningsplan. 



Framdriftsplan detaljert



Organisering av planarbeidet

HMA

• Får saker som omhandler 
kommuneplanens arealdel til behandling, 
og innstiller til formannskapet. 

• Muntlige orienteringer underveis i 
planprosessen. 

Formannskapet 

• Kommuneplanutvalg, behandler saker 
som omhandler kommuneplanens 
arealdel.

• Fatter vedtak om å sende forslag til 
planprogram og planforslag på høring og 
offentlig ettersyn. 

• Innstiller til kommunestyret ved 
sluttbehandling av planen.  

• Muntlige orienteringer underveis i 
planprosessen. 



Kommuneplanens arealdel – administrativ styringsgruppe
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Kommuneplansjef 

Klima- og miljøsjef fungerer i denne rollen 

inntil kommuneplansjef er på plass 
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Avslutning og takk!


