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Agenda

• Ny kommuneplansjef

• Velkommen til Ingvild Skaset!

• Planprogrammet som kommer i mars

• Innhold

• Målet med planprogrammet

• Arealinnspill

• Avslutningsvis

• Videre orienteringer og refleksjoner fra dere



Forslag til planprogram – hovedkapitler per nå

1. Målet med kommuneplanens arealdel

2. Føringer for planarbeidet

3. Gjennomføring av planarbeidet

4. Viktige temaer i planarbeidet

5. Opplegg for konsekvensutredning

6. Føringer og kunnskapsgrunnlag for planarbeidet



Kapittel 1 Målet med kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal bidra til å nå 

målene i kommuneplanens 

samfunnsdel med arealstrategi 



Kapittel 1 Målet med planprogrammet

• Planprogrammet skal gjøre planleggingen målrettet og forutsigbar

• Gi klare rammer for planarbeidet. 

• Vise hvordan kommunen skal ta en mer aktiv rolle i planarbeidet. 

• Gi realistiske forventninger 

• hos grunneiere, utbyggere og andre om hvilke innspill som vil kunne føre fram. 

• Framdriftsplanen krever:  

• Et godt samarbeid administrasjon – politisk

• Prioriteringer og avgrensning



Kapittel 2 Føringer for planarbeidet 

• Kommuneplanens samfunnsdel 

med arealstrategi 

kommunestyrets føringer

• Ta utgangspunkt i gjeldende 

arealplaner hva er behovet for 

endringer?

• Nasjonale og vesentlig regionale 

interesser og føringer:

• kommunen plikt til å ivareta 

• kan gi grunnlag for innsigelse. 

Kommunale 
hensyn og 
interesser

Regionale 
interesser

Nasjonale 
interesser



Kapittel 3 Gjennomføring av planarbeidet 

• Framdrift og gjennomføring av planprosessen

• Politisk organisering 

• Plan for informasjon og medvirkning



Arealinnspill - behandling

Illustrasjon 

Ringerike kommune, Åshild Lie

• April-juni 2022

• Invitasjon til innspill med 

utgangspunkt i 

planprogrammet

• Krav om eget skjema

• Informere om kriterier for 

grovsiling: 

• gi forutsigbarhet

• unngå innspill som 

ikke vil føre frem



Arealinnspill - behandling

Illustrasjon 

Ringerike kommune, Åshild Lie

• Kriterier for grovsiling 

inngår i planprogrammet

• Alle arealinnspill 

vurderes etter kriteriene,

• Ubebygde byggeområder 

i gjeldende arealdel 

vurderes også etter 

kriteriene.  

• Grovsilingen legges fram 

som politisk sak



Arealinnspill - behandling

Illustrasjon 

Ringerike kommune, Åshild Lie

• Nærmere vurdering av 

hvert enkelt innspill. 

• Hensikt: sile ut 

konfliktfylte områder og 

områder med stor 

negativ konsekvens



Arealinnspill - behandling

Illustrasjon 

Ringerike kommune, Åshild Lie



Kapittel 4: Viktige temaer i planarbeidet

• Klimagrep i arealdelen

• Kompakt by- og tettstedsutvikling

• Næringsarealer

• Landbruk, naturmangfold og friluftsliv

• Samfunnssikkerhet, kommunale tjenester og infrastruktur

• Arealregnskap som styringsverktøy



Framdriftsplan 

–milepæler for politiske vedtak er markert i orange



Orienteringer framover

• Hvordan ønsker dere å bli involvert i planarbeidet?

• Er det spesielle temaer dere ønsker orienteringer eller verksteder om?

• Politisk deltagelse i medvirkning og folkemøter. 

• Hva blir viktig for å lykkes med en effektiv og forutsigbar 

planprosess?

• Hva kan vi som administrasjon gjøre?

• Hva kan dere gjøre?



Avslutning og takk!


