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Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028 
Kommunestyrets vedtak: 

 

Lier kommune vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2028. 

Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 

Samfunnsmål og innsatsområder for gjennomføring skal konkretiseres i kommuneplanens 

handlingsdel, som inngår i kommunens handlingsprogram. 

 

Ordfører gis fullmakt til å redigere Kap.1 Forord i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2028. 

 

5.2 Tilhørighet til bygda, side 208 

Innsatsområde 7. Innbyggerne skal ha tilgang på attraktive arenaer for sosialt samvær og 

aktivitet. 

Setning 2..   Gode møteplasser bidrar til sosial utfoldelse, og styrker den psykiske helsen. 

Skoler, barnehager, livssyn og trossamfunn, samfunnshus og kulturarenaer, idrettsanlegg 

og den lokale matbutikken er ofte sentrale samlingspunkter på de mindre stedene, og viktige 

bidrag til å opprettholde levende lokalmiljø. 

 

5.3 Livsmestring for alle 

Innsatsområde 3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets 

faser. 

Tilføye en ny setning etter 2. setning. 

2.setning lyder: Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå 

i fokus. Dette gjelder også åndelige og kulturelle behov. Lier kommune må utfra gitte…. 

 

Tilleggspunkt 4: 

Arealplanleggingen skal legges til rette med sikte på å oppfylle FNs Naturpanels anbefalte 

tiltak i kommunene for å hindre tap av naturmangfold (jamfør rapport 6. mai 2019). 

 

Innsatsområde 5.1 Levende landskap  

Innsatsområde 1.  

Setningen: Landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av Lierelva. 

Endres til: 

«Lierelva må tas vare på for å sikre matproduksjon i Lier.»  

 

Kommunestyrets behandling: 



 

Janicke K. Solheim (MDG) fremmet følgende tillegg: 

Tilleggspunkt 4: 

Arealplanleggingen skal legges til rette med sikte på å oppfylle FNs Naturpanels anbefalte 

tiltak i kommunene for å hindre tap av naturmangfold (jamfør rapport 6. mai 2019). 

 

Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag: 

Kortfattet endring til Føringer for overordnet arealutvikling s. 16 Arealdisponering Punkt 3 

Arealplanleggingen skal legge til rette for mer miljøvennlig samferdsel, samt redusere 

transport, energibruk og forurensende utslipp til luft og vann. 

 

Brynhild Heitmann (KRF) og Kathy Lie (SV) fremmet følgende forslag: 

5.2 Tilhørighet til bygda, side 208 

Innsatsområde 7. Innbyggerne skal ha tilgang på attraktive arenaer for sosialt samvær og 

aktivitet. 

Setning 2..   Gode møteplasser bidrar til sosial utfoldelse, og styrker den psykiske helsen. 

Skoler, barnehager, livssyn og trossamfunn, samfunnshus og kulturarenaer, idrettsanlegg 

og den lokale matbutikken er ofte sentrale samlingspunkter på de mindre stedene, og viktige 

bidrag til å opprettholde levende lokalmiljø. 

 

5.3 Livsmestring for alle 

Innsatsområde 3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets 

faser. 

Tilføye en ny setning etter 2. setning. 

2.setning lyder: Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå 

i fokus. Dette gjelder også åndelige og kulturelle behov. Lier kommune må utfra gitte…. 

 

Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag: 

Ordfører gis fullmakt til å redigere Kap.1 Forord i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2028. 

 

Geir Cato Kristiansen (V) fremmet følgende forslag: 

Endring i 4.1: Føringer for overordnet arealutvikling… lokalsamfunnsutvikling 

Nytt pkt. 1: Det legges til rette… i gjeldene skolekretser. 

Nytt pkt. 4: det legges til rettefor å opprettholde og utvikle lokalmiljøet knyttet til øvrige 

skolekretser. 

 

Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag: 

5.1Levende landskap 

Mål:  Kommunen skal tilrettelegge for et rikt biologisk mangfold og tilgang til gode og 

varierte landskap,  et aktivt landbruk, og et allsidig friluftsliv..  

Lier har vakre jordbrukslandskap og mange naturområder med gode muligheter for 

friluftslivsaktivitet. Landskapet har alltid vært i forandring, men omfanget og tempoet i 

endringene er særlig tydelige i vår egen tid. Vår utfordring er å ta i bruk landskapet som 

ressurs i samfunnsutviklingen på en måte som ivaretar verdiene i et langsiktig perspektiv.  

Innsatsområde 1. Lier skal forvalte natur- og kulturlandskap og biologisk mangfold på en 

bærekraftig måte.  

Naturen og dens ressurser må brukes på en måte som opprettholder det biologiske 

mangfoldet, og vi trenger bedre oversikt over det biologiske mangfoldet i Lier. Miljømålene 

for en ren Lierelv med vanningskvalitet for landbruket skal nås. 

Samfunnsaktivitet og næringsliv har en viktig rolle  i Lier, uten at denne aktiviteten skal true 

livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturtyper.  



Landskapet er et fellesgode som setter rammer for folks opplevelse av Grønne Lier. Landskap 

gir et helhetsperspektiv på omgivelsene som favner både de naturgitte, kulturhistoriske og 

estetiske forhold. Landskapet representerer verdier som kan utvikles og gi grunnlag for ny 

verdiskaping.  

 

Innsatsområde 2. Lierdalen skal være et produksjonsområde for frukt, bær og grønnsaker av 

nasjonal betydning.  

Lier er en betydelig landbrukskommune i nasjonal sammenheng- særlig innen hagebruk. 

Hagebruk omfatter produksjon av frukt, bær og grønnsaker. For å sikre høy matproduksjon 

skal nedbygging av jordbruksarealer ikke skje.  Lierelva er dalens hovedpulsåre, og en sentral 

leverandør av vann til matproduksjon. Også landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av 

Lierelva. Dyrking av frukt og bær er avhengig av pollinerende innsekter. Gjennom bevaring 

av biologisk mangfold skal disse tas vare på for å sikre fortsatt høy matproduksjon.  

Innsatsområde 3. Naturen skal være lett å ta i bruk gjennom et allsidig og attraktivt 

friluftslivstilbud.  

Lier er kåret til Norges beste friluftslivskommune, og dette forplikter. De store 

friluftsområdene må være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. Alle bør også ha enkel tilgang 

på forurensningsfrie grøntområder for lek, naturopplevelse og annen type rekreasjon i 

gangavstand fra egen bolig. Rekreasjon og fritidsaktivitet på fjorden og langs sjøfronten vil 

bli stadig viktigere. Det skal derfor legges vekt på å vesentlig forbedre innbyggernes 

tilgjengelighet til Drammensfjorden, der områder vernet etter lov om naturvern gis nødvendig 

skjerming.. Det må etableres en offentlig tilgjengelig havnepromenade i fjordbyen, samt 

turveier, parker og friområder som sikrer allmennheten gode muligheter for opphold og 

aktivitet Kommunens alminnelige byggegrense mot sjø er 100 meter.  

Lierelva, grønne lunger og grøntdrag skal knyttes sammen med nye grøntanlegg for å skape 

sammenhengende grønne korridorer. Strukturene er en del av rekreasjonstilbudet, og må 

gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

 

Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag: 

Innsatsområde 5.1 Levende landskap  

Innsatsområde 1.  

Setningen: Landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av Lierelva. 

Endres til: 

«Lierelva må tas vare på for å sikre matproduksjon i Lier.»  

 

 

Votering: 

 

Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig med følgende endring: 

2017-2028 byttes ut til 2019-2028. 

 

Søren Falch Zapffe (H) sitt forslag ble vedtatt enstemmig. 

 

Omforent forslag fra KRF og SV ble vedtatt med 44 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 2MDG, 

3SP, 1SV, 3V, 1U) mot 5 stemmer (5FRP) 

 

Janicke K. Solheim (MDG) sitt forslag ble vedtatt med 44 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 

2MDG, 3SP, 1SV, 3V, 1U) mot 5 stemmer (5FRP) 

Tove Hofstad (V) sitt forslag ble vedtatt med 44 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 2MDG, 3SP, 

1SV, 3V, 1U) mot 5 stemmer (5FRP) 

 

Espen Lahnstein (SP) sitt forslag ble vedtatt enstemmig. 



 

Geir Cato Kristiansen (V) sitt forslag falt med 45 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 2MDG, 5FRP, 

3SP, 1U) mot 4 stemmer (1SV, 3V) 

 

Gunnar Nebell (AP) sitt forslag falt med 18 stemmer (14AP, 2MDG, 1SV, 1U) mot 31 

stemmer (18H, 5FRP, 2KRF, 3SP, 3V) 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Lier kommune vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2028. 

Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 

Samfunnsmål og innsatsområder for gjennomføring skal konkretiseres i kommuneplanens 

handlingsdel, som inngår i kommunens handlingsprogram. 

 

Formannskapets behandling: 

 

Janicke K. Solheim (MDG) fremmet følgende tillegg: 

Tilleggspunkt 4: 

Arealplanleggingen skal legges til rette med sikte på å oppfylle FNs Naturpanels anbefalte 

tiltak i kommunene for å hindre tap av naturmangfold (jamfør rapport 6. mai 2019). 

 

 

Brynhild Heitmann (KRF) fremmet følgende forslag: 

KrF foreslår tilføyelse av tekst i avsnittene: merket med rødt 

5.2 Tilhørighet til bygda, side 208 

Innsatsområde 7. Innbyggerne skal ha tilgang på attraktive arenaer for sosialt samvær og 

aktivitet. 

Setning 2..   Gode møteplasser bidrar til sosial utfoldelse, og styrker den psykiske helsen. 

Skoler, barnehager, kirker og menigheter, idrettsanlegg og den lokale matbutikken er ofte 

sentrale 

samlingspunkter på de mindre stedene, og viktige bidrag til å opprettholde levende lokalmiljø. 

 

5.3 Livsmestring for alle 

Innsatsområde 3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets 

faser. 

Tilføye en ny setning etter 2. setning. 

2.setning lyder: Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå 

i fokus. Dette gjelder også åndelige behov. Lier kommune må utfra gitte…. 

 

 

Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag: 

5.1Levende landskap 

Mål:  Kommunen skal tilrettelegge for et rikt biologisk mangfold og tilgang til gode og 

varierte landskap,  et aktivt landbruk, og et allsidig friluftsliv..  

Lier har vakre jordbrukslandskap og mange naturområder med gode muligheter for 

friluftslivsaktivitet. Landskapet har alltid vært i forandring, men omfanget og tempoet i 

endringene er særlig tydelige i vår egen tid. Vår utfordring er å ta i bruk landskapet som 

ressurs i samfunnsutviklingen på en måte som ivaretar verdiene i et langsiktig perspektiv.  

Innsatsområde 1. Lier skal forvalte natur- og kulturlandskap og biologisk mangfold på en 

bærekraftig måte.  



Naturen og dens ressurser må brukes på en måte som opprettholder det biologiske 

mangfoldet, og vi trenger bedre oversikt over det biologiske mangfoldet i Lier. Miljømålene 

for en ren Lierelv med vanningskvalitet for landbruket skal nås. 

Samfunnsaktivitet og næringsliv har en viktig rolle  i Lier, uten at denne aktiviteten skal true 

livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturtyper.  

Landskapet er et fellesgode som setter rammer for folks opplevelse av Grønne Lier. Landskap 

gir et helhetsperspektiv på omgivelsene som favner både de naturgitte, kulturhistoriske og 

estetiske forhold. Landskapet representerer verdier som kan utvikles og gi grunnlag for ny 

verdiskaping.  

 

Innsatsområde 2. Lierdalen skal være et produksjonsområde for frukt, bær og grønnsaker av 

nasjonal betydning.  

Lier er en betydelig landbrukskommune i nasjonal sammenheng- særlig innen hagebruk. 

Hagebruk omfatter produksjon av frukt, bær og grønnsaker. For å sikre høy matproduksjon 

skal nedbygging av jordbruksarealer ikke skje.  Lierelva er dalens hovedpulsåre, og en sentral 

leverandør av vann til matproduksjon. Også landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av 

Lierelva. Dyrking av frukt og bær er avhengig av pollinerende innsekter. Gjennom bevaring 

av biologisk mangfold skal disse tas vare på for å sikre fortsatt høy matproduksjon.  

Innsatsområde 3. Naturen skal være lett å ta i bruk gjennom et allsidig og attraktivt 

friluftslivstilbud.  

Lier er kåret til Norges beste friluftslivskommune, og dette forplikter. De store 

friluftsområdene må være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. Alle bør også ha enkel tilgang 

på forurensningsfrie grøntområder for lek, naturopplevelse og annen type rekreasjon i 

gangavstand fra egen bolig. Rekreasjon og fritidsaktivitet på fjorden og langs sjøfronten vil 

bli stadig viktigere. Det skal derfor legges vekt på å vesentlig forbedre innbyggernes 

tilgjengelighet til Drammensfjorden, der områder vernet etter lov om naturvern gis nødvendig 

skjerming.. Det må etableres en offentlig tilgjengelig havnepromenade i fjordbyen, samt 

turveier, parker og friområder som sikrer allmennheten gode muligheter for opphold og 

aktivitet Kommunens alminnelige byggegrense mot sjø er 100 meter.  

Lierelva, grønne lunger og grøntdrag skal knyttes sammen med nye grøntanlegg for å skape 

sammenhengende grønne korridorer. Strukturene er en del av rekreasjonstilbudet, og må 

gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

 

 

Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag: 

Innsatsområde 5.1 Levende landskap  

Innsatsområde 1.  

Setningen: Landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av Lierelva. 
 

«Lierelva må tas vare på for å sikre matproduksjon i Lier.»    

 

Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag: 

Kortfattet endring til Føringer for overordnet arealutvikling s. 16 Arealdisponering Punkt 3 

Arealplanleggingen skal legge til rette for mer miljøvennlig samferdsel, samt redusere 

transport, energibruk og forurensende utslipp til luft og vann. 

 

 

Formannskapet vedtok at forslagene skulle legges frem uten votering til behandling i 

kommunestyret. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. 

 

Kommuneplanutvalgets vedtak: 



 

Lier kommune vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2028. 

Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 

Samfunnsmål og innsatsområder for gjennomføring skal konkretiseres i kommuneplanens 

handlingsdel, som inngår i kommunens handlingsprogram. 

 

Kommuneplanutvalgets behandling: 

 

Janicke K. Solheim (MDG) fremmet følgende tillegg: 

Tilleggspunkt 4: 

Arealplanleggingen skal legges til rette med sikte på å oppfylle FNs Naturpanels anbefalte 

tiltak i kommunene for å hindre tap av naturmangfold (jamfør rapport 6. mai 2019). 

 

 

Brynhild Heitmann (KRF) fremmet følgende forslag: 

KrF foreslår tilføyelse av tekst i avsnittene: merket med rødt 

5.2 Tilhørighet til bygda, side 208 

Innsatsområde 7. Innbyggerne skal ha tilgang på attraktive arenaer for sosialt samvær og 

aktivitet. 

Setning 2..   Gode møteplasser bidrar til sosial utfoldelse, og styrker den psykiske helsen. 

Skoler, barnehager, kirker og menigheter, idrettsanlegg og den lokale matbutikken er ofte 

sentrale 

samlingspunkter på de mindre stedene, og viktige bidrag til å opprettholde levende lokalmiljø. 

 

5.3 Livsmestring for alle 

Innsatsområde 3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets 

faser. 

Tilføye en ny setning etter 2. setning. 

2.setning lyder: Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå 

i fokus. Dette gjelder også åndelige behov. Lier kommune må utfra gitte…. 

 

 

Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag: 

5.1Levende landskap 

Mål: Kommunen skal tilrettelegge for et rikt biologisk mangfold og tilgang til gode og 

varierte landskap,  et aktivt landbruk, og et allsidig friluftsliv..  

Lier har vakre jordbrukslandskap og mange naturområder med gode muligheter for 

friluftslivsaktivitet. Landskapet har alltid vært i forandring, men omfanget og tempoet i 

endringene er særlig tydelige i vår egen tid. Vår utfordring er å ta i bruk landskapet som 

ressurs i samfunnsutviklingen på en måte som ivaretar verdiene i et langsiktig perspektiv.  

Innsatsområde 1. Lier skal forvalte natur- og kulturlandskap og biologisk mangfold på en 

bærekraftig måte.  

Naturen og dens ressurser må brukes på en måte som opprettholder det biologiske 

mangfoldet, og vi trenger bedre oversikt over det biologiske mangfoldet i Lier. Miljømålene 

for en ren Lierelv med vanningskvalitet for landbruket skal nås. 

Samfunnsaktivitet og næringsliv har en viktig rolle i Lier, uten at denne aktiviteten skal true 

livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturtyper.  

Landskapet er et fellesgode som setter rammer for folks opplevelse av Grønne Lier. Landskap 

gir et helhetsperspektiv på omgivelsene som favner både de naturgitte, kulturhistoriske og 

estetiske forhold. Landskapet representerer verdier som kan utvikles og gi grunnlag for ny 

verdiskaping.  

 



Innsatsområde 2. Lierdalen skal være et produksjonsområde for frukt, bær og grønnsaker av 

nasjonal betydning.  

Lier er en betydelig landbrukskommune i nasjonal sammenheng- særlig innen hagebruk. 

Hagebruk omfatter produksjon av frukt, bær og grønnsaker. For å sikre høy matproduksjon 

skal nedbygging av jordbruksarealer ikke skje.  Lierelva er dalens hovedpulsåre, og en sentral 

leverandør av vann til matproduksjon. Også landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av 

Lierelva. Dyrking av frukt og bær er avhengig av pollinerende innsekter. Gjennom bevaring 

av biologisk mangfold skal disse tas vare på for å sikre fortsatt høy matproduksjon.  

Innsatsområde 3. Naturen skal være lett å ta i bruk gjennom et allsidig og attraktivt 

friluftslivstilbud.  

Lier er kåret til Norges beste friluftslivskommune, og dette forplikter. De store 

friluftsområdene må være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. Alle bør også ha enkel tilgang 

på forurensningsfrie grøntområder for lek, naturopplevelse og annen type rekreasjon i 

gangavstand fra egen bolig. Rekreasjon og fritidsaktivitet på fjorden og langs sjøfronten vil 

bli stadig viktigere. Det skal derfor legges vekt på å vesentlig forbedre innbyggernes 

tilgjengelighet til Drammensfjorden, der områder vernet etter lov om naturvern gis nødvendig 

skjerming.. Det må etableres en offentlig tilgjengelig havnepromenade i fjordbyen, samt 

turveier, parker og friområder som sikrer allmennheten gode muligheter for opphold og 

aktivitet Kommunens alminnelige byggegrense mot sjø er 100 meter.  

Lierelva, grønne lunger og grøntdrag skal knyttes sammen med nye grøntanlegg for å skape 

sammenhengende grønne korridorer. Strukturene er en del av rekreasjonstilbudet, og må 

gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

 

 

Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag: 

Innsatsområde 5.1 Levende landskap  

Innsatsområde 1.  

Setningen: Landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av Lierelva. 
 

«Lierelva må tas vare på for å sikre matproduksjon i Lier.»    

 

 

Kommuneplanutvalget vedtok at forslagene skulle legges frem uten votering til behandling i 

kommunestyret. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Lier kommune vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2028. 

Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 

Samfunnsmål og innsatsområder for gjennomføring skal konkretiseres i kommuneplanens 

handlingsdel, som inngår i kommunens handlingsprogram. 

 

 

 

 

 

Rådmannens saksutredning: 

 

Sammendrag 



I forbindelse med vedtak av planstrategi i 2016 ble det besluttet at kommuneplanens 

samfunnsdel skulle gjennomgå en full revisjon. Kommuneplanens samfunnsdel er 

kommunens overordnede styringsdokument. Samfunnsdelen har en bred samfunnsmessig 

tilnærming, og tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunesamfunnet og kommuneorganisasjonen. En omfattende prosess ligger til grunn for 

nytt forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Både innspill fra befolkningen og politiske 

vedtak underveis i prosessen ligger til grunn for forslaget.  

 

Vedlegg: 

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2028. 

2. Tekstendringer etter høring. 

3. Oppsummering av innkomne merknader med kommentar. 

4. Innkomne høringsinnspill (14 stk.). 

 

Utredning: 

 

Om kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal i henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 fastsette 

overordnede mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 

organisasjon. Rådmannen mener forslaget til ny samfunnsdel ivaretar både nasjonale, 

regionale og lokale hensyn på en god måte.  

 

Tidligere planprosess 

Planforslaget sendt på høring baserte seg på følgende politiske vedtak: 

1. Vedtak av planstrategi (kommunestyret, 21.6.2016) 

2. Vedtak av planprogram (kommunestyret, 4.4.2017) 

3. Vedtak av visjon (kommuneplanutvalget, 7.6.2018) 

4. Vedtak av overordnet arealutvikling (kommuneplanutvalget, 18.10.2018) 

5. Vedtak av det kommunale plansystemet (formannskapet, 14.03.2019) 

 

For nærmere redegjørelse av de ulike medvirkningsprosessene og vedtakene som lå til grunn 

for planforslaget, vises det til saksfremlegget (kommunestyret, 27.11.2018) i forbindelse med 

vedtak om å legge utkast til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

Om høringen av planforslaget 

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 ble planforslaget sendt på høring til alle kjente 

og relevante høringsparter, den 13. desember 2018. Planforslaget ble samme dag lagt ut på på 

kommunens hjemmeside, og lå tilgjengelig for gjennomsyn på Servicetorget i Lier rådhus, 

Lierbyen bibliotek og Tranby filial. Offentlig ettersyn ble kunngjort i Drammens Tidende og 

Lierposten 13.desember 2018. Merknadsfristen var satt til 15. februar 2019. 

 

Innkomne merknader 

Det har kommet inn totalt 14 skriftlige høringsinnspill. Disse ligger vedlagt. Det er også laget 

en oppsummering av alle innkomne merknader med Rådmannens kommentarer. Også denne 

ligger vedlagt. Innkomne merknader er i all hovedsak positive og konstruktive, og har bidratt 

til flere endringer i plandokumentet. 

 

Særlige forhold ved plandokumentet 

Det er gjennomført en god del endringer i plandokumentet. Mange endringer kommer som en 

følge av innkomne merknader i høringsfasen. Rådmannen har i tillegg gjennomført en del 



justeringer på eget initiativ. De fleste av disse justeringene er gjennomført for at dokumentet 

skal få et bedre språk.  

 

I de tilfeller det er gjennomført endringer av betydning, er disse gjennomgått og vist i en egen 

tabell. Tabellen ligger som vedlegg til denne saken. Under gjennomgår Rådmannen mer 

inngående enkelte av endringsforslagene. 

 

Befolkningsprognose 

I henhold til vedtatt planstrategi skulle kommuneplanens samfunnsdel blant annet vektlegge 

følgende: «Hvilke nye tjenestebehov medfører den forventede befolkningsutviklingen og 

demografiske endringer. Hva betyr dette for skolestruktur, skolekapasitet og behov for helse- 

og omsorgstjenester, samt universelt utformede boliger og tilrettelagt bomiljø.» 

 

Befolkningsprognoser og kommunens fremtidige tjenestebehov var i henhold til ovennevnte 

vedtak omtalt i planforslaget. Disse bygget på utredningen «Konsekvenser av tre 

utbyggingsmønstre». Utbyggingsmønstrene i utredningen bygget igjen på følgende vedtak i 

kommuneplanutvalget (18.10.2018) om overordnet arealutvikling: 

«En arealutvikling som åpner opp for en forsiktig tilnærming til utvikling på Gullaug med 

småhusbebyggelse anses inntil videre som mest realistisk, og legges til grunn for utarbeidelse 

av befolkningsprognoser i kommuneplanens samfunnsdel.» 

 

Flere utredninger som lå til grunn for planforslaget avdekket at en utbygging av Gullaug vil 

kunne komme i en uheldig konkurranse med rekrutteringen til Fjordbyen. Hvordan de to 

områdene forventes å bli utviklet fremover er fortsatt svært uklart, og vil samtidig ha stor 

betydning for kommunens befolkningsutvikling. En endelig avklaring vil imidlertid ikke 

foreligge før områdereguleringsplan for fjordbyen og kommunedelplan for Gullaug er politisk 

vedtatt. 

 

Rådmannen anbefaler at en befolkningsprognose ikke legges inn i samfunnsdelen. Dette fordi 

prognosen med stor sannsynlighet vil måtte bli justert i relativt stor grad innen få år. Det 

anbefales i stedet at samfunnsdelen knesetter overordnede og for en stor del allerede vedtatte 

prinsipper for fremtidig boligbygging. Basert på disse prinsippene legger Rådmannen frem 

årlig oppdaterte befolkningsprognoser som en del av handlingsprogrammet. Et 

boligbyggeprogram vil vedlegges prognosen, og viser Rådmannens forventede 

boligutbygging innenfor de politisk vedtatte rammene. De sist oppdaterte 

befolkningsprognosene legges til grunn for kommunens relevante samfunnsplaner under 

arbeid.  

 

Kommunen som organisasjon 

Plandokumentet etablerer «Kommunen som organisasjon» som et sjette samfunnsmål. Med 

dette grepet ønsker Rådmannen å tydeliggjøre kommuneorganisasjons funksjon i arbeidet 

med å realisere de øvrige samfunnsmålene. I høringsutkastet var målet plassert under et eget 

kapittel. Målområdets kobling til kommunens visjon og verdier er nå tydeliggjort, og 

sammenhengen med kommunens årsbudsjettet og økonomiplanen er synliggjort.  

 

Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-1 skal kommuneplanen ha en handlingsdel som 

angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig.  

 

For at det kommunale plansystemet skal fungere effektivt, må det være en god kobling 

mellom handlingsdelen og kommunens økonomiplanen. I Lier kommune inngår 

kommuneplanens handlingsdel i handlingsprogrammet. Handlingsrogrammet består dermed 



av kommuneplanens handlingsdel, i tillegg til en 4-årig økonomiplan (Kommuneloven § 44) 

og et årsbudsjett (Kommuneloven § 45). 

 

 


