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1. Bakgrunn for ny kommuneplan 
Gjeldende kommuneplan for Hurdal kommune ble vedtatt i 2010. Det er i vår utarbeidet ny 

planstrategi og denne sier at kommuneplanens samfunnsdels og arealdel skal rulleres igjen. 

Kommuneplanen er rammeverket for det meste av kommunens virksomhet. Som del av en svært 

ekspansiv region er det også mye aktivitet i Hurdal, en stadig utvikling med økt folketall og 

nyetableringer.  Dette sammen med endrede regionale føringer gjør at gjeldende kommuneplan ikke 

er tilpasset kommunens behov i dag. Et annet viktig moment er at kommunen i 2014 gjorde vedtak 

om at det skal legges til grunn bærekraftige prinsipper i sitt arbeid med areal – og 

samfunnsplanlegging, næringsutvikling og tjenesteproduksjon /-utvikling. Det er også gjort vedtak av 

en rekke målsettinger knyttet til dette. Som verktøy for å realisere disse målsettingene er 

kommuneplanen helt sentral.  

Plan - og bygningsloven krever jf. § 11-1 at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 

samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale 

og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. 

Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra 

statlige og regionale myndigheter til grunn. 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i 

handlingsdelen. 

I plan og bygningsloven § 4-1 foreligger det krav om utarbeiding av planprogram for alle regionale 

planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 

planarbeidet.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. 

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 

2. Gjeldende kommuneplan  
Kommunens visjon er: ”Samarbeid skaper utvikling og trivsel” 

Fra samfunnsdelen, om satsingsområder:  

Hovedutfordringen for Hurdal kommune som lokalsamfunn er å legge til rette for fremtidig 

befolkningsvekst.  Gjennom prosessen er det kommet frem en hel rekke med aktuelle og mulige 

tiltak for å få dette til. Alle disse tiltakene /forbedringsområdene er oppsummert i 5 

satsningsområder og 2 overordnede tiltak. Figuren under viser disse: 
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Hurdal som god miljøkommune

Hurdal som god bokommune Hurdal som god oppvekst- og 
kulturkommune

Hurdal som 
godnæringskommune

Hurdal som god opplevelses-
og aktivitetskommune

God på kommunikasjon og infrastruktur
God på markedsføring

 
 

 Hurdal som god miljøkommune 
er foreslått som et 
gjennomgående 
satsningsområde, også for de 
øvrige satsningsområder 

 
      Øvrige satsningsområder er:  

 
 Hurdal som god bokommune, 
 Hurdal som god oppvekst- og 

kulturkommune,  
 Hurdal som god 

næringskommune. 

 Hurdal som god opplevelses- og 
aktivitetskommune  
 
Som gjennomgående strategiske 
tiltak er foreslått kommunikasjon 
og infrastruktur 
samt markedsføring 

 

Kommuneplanens arealdel, viktige satsingsområder 

Planen bygger på en sterk satsing i området rundt sentrum, Hurdal Torg, i tråd med rikspolitiske 

føringer om knutepunktsatsing og fortetting av sentrum. Andre boligformål er planlagt langs de 

naturlige kollektivaksene mot de store arbeidsmarkedene Gardermoen og Oslo.  

I tillegg til satsing på sentrumsområdet ved Hurdal torg skal Rustad utvikles til grendesenter. I de 

mindre grendene tillates et begrenset antall boenheter for å opprettholde livskraftige 

grendeområder.  Kommunedelplan Østgreina ble ferdigstilt i 2014 og omfatter et stort område 

Østgreina, med blant annet Hurdal skisenter. Plandokumentene fra denne kommunedelplanen blir 

også en del av grunnlaget ved behandling av ny kommuneplan.  

3. Ny kommuneplan 2017 - 2030 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

Etter PBL § 11-2 skal kommuneplanens samfunnsdel ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 

strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde 

en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens 

samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi 

retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal 

virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

 

3.2 Kommuneplanens arealdel 

Etter PBL § 11-5 skal kommuneplanens arealdel ha en arealplan for hele kommunen som viser 

sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for 

deler av kommunens område. 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser 

for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas 

ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og 
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planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for 

arealbruk, er ivaretatt. 

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av 

arealer. 

Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller 

deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og 

bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11. 

3.3 Kommunal planstrategi 

Planstrategien er ment å være et verktøy for å avklare planbehovet i kommende periode samt 
prioritere mellom dem. Planbehovet tar utgangspunkt i kommunens situasjon blant annet 
vedrørende befolkningsutvikling, næringsutvikling og andre utfordringer en må ha fokus på i 
nærmeste fremtid.  Hurdal kommune vedtok den 2. mai 2016, sak 16/14, ny planstrategi for 2016 -
2019. Når det gjelder kommuneplanen så ble det i kommunestyret i februar og mai 2015 vedtatt at 
denne skulle revideres i sin helhet.  
Arealplaner som skal utarbeides eller rulleres:  

 Områderegulering Hurdal Sentrum – under arbeid og planlagt vedtatt i løpet av 2016 

 Områderegulering Rustad grendesenter – oppstart 2017 

 Kommunedelplan for Østsiden – behov vurderes i ny kommuneplanrullering 
 
Som en oppfølging av den langsiktige delen av kommuneplanen er det nødvendig å utarbeide en 4- 
årig handlingsdel til kommuneplanen slik det er beskrevet i plan – og bygningsloven.  
 
Andre planer for perioden 2016 -2019:  

 Bolig og eiendomsplan 

 Hovedplan vann og avløp 

 Folkehelseplan 

 Kulturminnevernplan 

 Plan for samferdsel og trafikksikkerhet 

 Handlingsplan for areal og områder til idrett og friluftsliv (spillemidler) 

 Plan for landbruk og naturforvaltning 

 Overordnet ROS Hurdal kommune (årlig revisjon) 

 Overordnet beredskap og kriseledelse (årlig revisjon) 

 Delplaner beredskap 

 Arbeidsgiverpolitikk 

 Kommunikasjonsstrategi 
 
Bærekraft 
Kommunestyret har fastsatt følgende mål for bærekraft og samfunnsutvikling i sitt vedtak 
10.09.2014: 
1. Hurdal kommune skal legge til grunn bærekraftige prinsipper i sitt arbeid med areal og 
     samfunnsplanleggingen, næringsutvikling og tjenesteproduksjon/-utvikling. 
2. Overordnet mål for bærekraftsarbeidet skal være: 
    Hurdal kommune skal gjennom sin tjenesteproduksjon, arealplanlegging og 
    samfunns – og næringsutvikling søke bærekraftige løsninger. 
    Hurdal skal være et bærekraftig samfunn uavhengig av kommunegrenser. 
    Hurdal har som mål å være et pluss-samfunn innen 2025. 
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Dette innebærer at kommunen gjennom sin rolle som planmyndighet, forvaltningsmyndighet, 
tjenesteleverandør og eier av bygg/eiendom skal bidra til at målet om Hurdal som plussamfunn 
oppnås. Hurdal kommune ønsker å skape et bærekraftig samfunn som er 
karbonnøytralt eller bedre, har økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt 
livskvalitet.  
 
I Hurdal kommune er det iverksatt flere prosjekter for å fremme og synliggjøre bærekraftig 
samfunnsutvikling, der næringsliv, grunneiere, utbyggere og lag/foreninger er involvert: 

- Bærekraftig utbygging – utbygging av Hurdal Økolandsby, planlegge Hurdal sentrum som en 
Bærekraftig Urban Landsby, kortreist fritidsdestinasjon i Østgreina med skisenter og pluss-
hytter 

- Etablere lokal produksjon av kortreiste og karbonpositive heltrehus 
- Økt produksjon, foredling, omsetning og bruk av lokal bærekraftig mat 
- Økt bruk av kretsløpsteknologi for foredling og bruk av restprodukter lokalt 
- Mobilitet – redusere bruken av bil ved å bedre kollektivtilbudet i samarbeid med Ruter, legge 

til rette for bildeleordninger, fremme gange og bruk av sykkel gjennom arealplanlegging og 
utbygging 

4. Overordnede rammer og forutsetninger  

4.1 Statlige/regionale planer føringer:  

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene skal legges til grunn 

for fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og 

planer. Dokumentet vektlegger gode og effektive planprosesser, forenklingen av regelverk og bedre 

samarbeid mellom partene i planarbeidet. Sentrale tema er også klimaendringer og viktigheten av å 

tilpasse samfunnet til effekten av klimaendringer.  Dette ønsker regjeringen skal oppnås blant annet 

gjennom effektiv arealbruk og gjennom å samordne arealbruken og transportsystemet. Regjeringen 

vektlegger også aktiv forvaltning av natur - og kulturminneverdier. Helhetlig planlegging skal sikre at 

virkninger for naturmangfoldet ses i sammenheng for større områder og flere tiltak. Andre sentrale 

tema er målet om miljøvennlig transportsystem hvor prinsippene for samordnet areal - og 

transportplanlegging må legges til grunn for fremtidig samfunnsplanlegging for å redusere 

transportbehovet og styrke miljøvennlig transport.  Helse og trivsel skal vektlegges gjennom å legge 

gode rammer for en sunnere livsstil med økt aktivitet for alle grupper i befolkningen.  

 Fylkesmannens forventningsbrev av 2016 

Fylkesmannens forventningsbrev er ment å presisere hva som ut fra regjeringens 

arealpolitikk og nasjonale føringer for kommunal planlegging er viktige prioriteringer i Oslo 

og Akershus i 2016. Følgende trekkes frem som viktige føringer for i år:    

 « Fylkesmannen vil bidra til at viktige regionale og statlige interesser kommer tydelig fram så tidlig 

som mulig i kommunale planprosesser. Derfor prioriterer vi å formidle nasjonal arealpolitikk gjennom 

å tilby kommunene dialog og veiledning i utvalgte temaer. Vi inviterer kommunene til å melde inn 

tema som det er ønske om å drøfte nærmere.  
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Det har kommet nye nasjonale forventninger til planleggingen. Det legges økt vekt på kommunenes 

ansvar for å ivareta nasjonale og regionale verdier og på kommunalt selvstyre. Det skal legges vekt 

på gode og raske planprosesser, godt kunnskapsgrunnlag og riktig lokalisering  

Hovedstadregionen er et pressområde og det er viktig at boligbyggingen forsterkes på de rette 

stedene. Det er utarbeidet en regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, som definerer 

prioriterte vekstområder. Fylkesmannen forutsetter at denne legges til grunn for kommunenes 

planlegging» 

4.2 Regionale føringer 

Gjeldende regional planstrategi ble vedtatt i 2013 med planperiode 2013 – 2016. Strategien utgjør 

grunnlaget for videre regional planlegging og omhandler viktige regionale utviklingstrekk og 

utfordringer i Akershus. Fokusområder i planstrategien er  

 Utdanning og kompetanse sett i sammenheng med næringsutvikling og innovasjon  

 Bomiljø, mangfold og inkludering 

 Klima og energi 

Vedtatte regionale planer:  

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

 Regional plan for innovasjon og nyskaping 

 Regional plan for vannforvaltning 

Regionale planer som blir vedtatt i løpet av 2016/2017:  

 Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

 Regional plan for innovasjon og nyskaping 

 Regional plan for klima og energi 

 

4.3 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i fylkestinget 14. desember 2016 og bystyret 16. 

desember 2016 regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Prognoser viser at folketallet i 

Oslo og Akershus vil øke med 260 000 personer frem mot 2030. Alle disse menneskene skal ha et 

sted å bo og arbeide i fremtiden, og kunne reise mellom hjem og arbeid på en effektiv og 

miljøvennlig måte. Aktørene i Oslo og Akershus må derfor samarbeide for å håndtere denne veksten 

best mulig. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker ut en felles retning for areal- 

og transportutviklingen i regionen og er grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke, 

kommuner, næringsliv og andre aktører. 

En viktig forskjell fra dagens utvikling er en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeids-plassveksten 

til noen prioriterte vekstområder (80-90 % ), og en tilsvarende klar begrensning på spredt vekst 

utenfor disse områdene (vedlikeholdsvekst på 10-20 %). Prioriterte vekstområder er Oslo by, de 

regionale byene i Akershus, bybåndet som strekker seg fra Oslo by til Asker, Ski og Lillestrøm/Kjeller, 

og prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus. For å få til en kursendring i tråd med regional plan 



Planprogram, kommuneplan  2017-2030     Hurdal kommune 7 

 
er det nødvendig å vurdere uregulerte utbyggingsarealer i dagens kommuneplaner på nytt. Vekst bør 

gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i prioriterte vekstområder, mens vernet 

bør stå sterkere utenfor.  

4.4 Fylkesdelplan Regional utviklingsplan Romerike – Romerike møter fremtida 

Formålet med planen er at Romerike skal utvikles som del av et miljøvennlig og sammenhengende 

storbyområde og tettsteder bundet sammen av et effektivt system for vei-, kollektiv- og 

sykkeltransport omkranset av et livskraftig landbruk og høyverdige natur og friluftsområder. 

Romerike skal forsterke sin rolle som hovedflyplassregion og logistikkregion, samt utvikle sin rolle 

som kunnskaps- og kompetanseregion. 

 

4.5. Andre statlige og regionale føringer 

Statlige 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag 

 Statlig retningslinje for klima – og energiplanlegging i kommunene 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 

 Folkehelseloven 

 Vannressursloven 

 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven). 

 Universell utforming 

 Naturmangfoldloven (nml) 

 

Regionale  

 Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2007 – 2018 

 Reiselivsstrategi for Akershus 

 Grøntstruktur Romerike rapport/plan  

5. Sentrale temaer i planarbeidet og forhold som skal konsekvensutredes 
Etter forskrift for konsekvensutredninger § 2 b) skal kommuneplanens arealdel alltid 

konsekvensutredes. I tillegg sier plan- og bygningsloven at alle planer skal fremme 

samfunnssikkerhet. Det settes derfor krav til risiko- og sårbarhetsanalyser for alle nye områder 

planlagt for utbygging. Alle temaer som blir behandlet her vil også danne grunnlag og gi følger for 

kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen må ta hensyn til det som fremkommer i en 

konsekvensutredning for å kunne vurdere ulike strategier for utviklingen av Hurdal.  

Konsekvensutredningen vil inngå som del av vurdering av om tiltaket samsvarer med og/eller bygger 

opp under kommunens vedtatte bærekraftsprofil på miljø, sosiale forhold og økonomi.  

Landbruk og jordvern 

Det foreligger en strategiplan for landbruket i Hurdal som inneholder situasjonen for landbruket i dag 

samt mål og tiltak for de nærmeste årene. Det ble i forbindelse med kommuneplanen utledet et 
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temakart over viktig kulturlandskap i kommunen. En må i ny kommuneplan avklare grunnlaget for 

fradelinger eller realisering av gamle tomter innenfor LNF – spredt bebyggelse, hvilke retningslinjer 

som skal ligge til grunn for å omdisponere arealer her til byggeområder. Disse arealene inneholder 

flere kategorier jordbruksmark, enten dyrket, dyrkbare eller del av innmarksbeite og/eller del av 

viktige kulturlandskap.  

 

Metode Drøfte virkninger av byggetiltak i og ved viktige 
jordbruksarealer samt konsekvensene for 
husdyrdrift og skogbruk 

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap 
 

Kommuneplanens arealdel 
Div. kartgrunnlag (temakart landbruk etc.) 
Strategiplan landbruk, Hurdal  

 

Natur (miljø, vilt osv.) 

Planene skal ta hensyn til viktige artsforekomster og eventuelle sammenhenger i naturmiljøet. 

Konsekvensutredningen skal klarlegge konsekvenser for naturtyper og biologisk mangfold, spesielt 

om det er konsekvenser for eventuelle rødlistearter. Det må også synliggjøres hvilke betydning nye 

omdisponeringer av LNF får når det gjelder fragmentering av intakte landskap, både skoglandskap og 

innmarksnære områder.   

 

Metode Drøfte virkningen av byggetiltak/endret 
arealformål for arter og naturmiljøet.  

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap Kommunale rapporter på biologisk mangfold, 
miljø og vilt.  
Offentlige kartbaser som naturbase, 
artsdatabanken osv..  
Lokale kilder  

 

Landskap 

Konsekvensutgreiinga for kommuneplanen skal vurdere tiltaket i forhold til landskap, lokale 
særtrekk, landskapsbildet og viktige trekk i grønnstruktur. 
 

Metode Overordnet landskapsanalyse/vurdering 
Befaring 

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap 3D modellering digitalt kart 
Annen visualisering 

 

Geologi og masseforvaltning  

Metode Vurdere konsekvensene av utbygging for 
eventuelle masseforekomster i området. 
Herunder også behovet for tilgjengelige 
massemottak og eventuell lokalisering av disse.  
Egnethetsanalyse 
ROS 

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap Kartgrunnlag NGU 
Regional plan for masseforvaltning 
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Vannmiljø 

I Hurdal kommune ligger en stor del av vassdraget inne i verneplan Hurdalsvassdraget. I tillegg ligger 

en stor del av Hurdalssjøen innenfor kommunen. Forhold knyttet til vannmiljøet og eventuell 

utbygging som kan påvirke vannmiljøet er viktige forhold å avklare. Til dette temaet kommer også 

forventede følger av klimaendringer, som nedbørintensitet, og konsekvensen dette får for 

håndtering av overvann. 

Metode Drøfte konsekvensene av utbygging for 
forurensing i området, herunder spesielt for 
vannforekomster.  

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap Digitalt kartgrunnlag Hurdal kommune 
Kartgrunnlag NVE 
HUVO- Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
NOU 2015: 16, Overvann i byer og tettsteder — 
som problem og ressurs 

 

Areal, transport og forurensning 

Konsekvensutredningen skal vurdere lokalt og regionalt transportnett. Plantiltak skal vurderes i 

forhold til trafikktrygghet, støy, forurensing til luft, vann og nærområde. 

 

Metode Overordnet trafikkanalyse 
Analyse av utslipp til luft fra nye byggeområder 
etter metodikk godkjent av folkehelseinstituttet 
og Miljøverndep..  

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap Nasjonale normkrav og retningslinjer 
Regional plan for areal og transport 
Datagrunnlag fra tiltakshaver/forslagsstiller 

 

Barn og unges interesser 

Planlegginga skal ha fokus på barn og unge sine interesser, både det som fins av 
kvaliteter i dag og det som kan tilrettelegges for å sikre gode oppvekstsvilkår.  
 

Metode Avdekke barn og unges behov for ulike typer 
aktiviteter og krav til omgivelsene og avdekke 
evt. uheldige konsekvenser av utbyggingstiltak 

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap Kommuneplan 2010 -2025 
Direkte medvirkning 
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Kulturminner, kulturmiljø 

Kulturminnene og kulturmiljø gir et nyttig kunnskapsgrunnlag til lokal identitetsskaping og trivelige 
bomiljø som folk kan kjenne seg igjen i.  
 

Metode Overordnet vurdering av utbygging for 
registrerte kulturminner/kulturmiljø i området 

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap Temaplan for kulturminner Hurdal kommune 
Fylkesdelplan for kulturminner 
Askeladden 
Sefrak - registrering 

Levekår, folkehelse 

Planene skal ha som forutsetning å legge til rette for at innbyggerne kan ha en aktiv hverdag og 
trygge omgivelser som er helsefremmende og skaper trivsel. Det skal spesielt legges vekt på å legge 
til rette for friluftslivsaktiviteter  
 

Metode Finne balanse mellom utbygging og fellesareal 
som kan nyttes i et folkehelseperspektiv 
Utarbeide oversiktsdokument for befolkningens 
helsetilstand 

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap Kommuneplan 2010 -2025 
Lokal/regional folkehelsekoordinator 
Opplysninger om befolkningens helsetilstand i 
tråd med folkehelseloven §§ 5 og 6. 
Kartlegging av friluftsområder 
Folkehelseprofilen 2016 

 

 

Klima og energi 

Vurderinger av kommunale retningslinjer og føringer for kommunens satsing innenfor klima og 
energi.  
 

Metode Overordnet analyse, klimastatistikk 

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap Klima og energiplan Hurdal  
Regional plan for klima og energi i Oslo og 
Akershus 
 

 

Næringsutvikling 

Kommuneplanen skal gjennomgå og belyse viktige rammebetingelser for næringsutvikling i Hurdal og 

hvordan kommuneplanen kan legge til rette for lokalt næringsliv i kommende planperiode.  
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Beredskap og samfunnssikkerhet 

Kommuneplanen skal vise hvilken virkning eventuelle endringer i arealformål kan få og hvilke 
risikoelement som finnes i området. Dette gjennomføres i en egen analyse av samfunnssikkerhet  og 
sårbarhet, samt en vurdering av behovet for beredskapstiltak og forebyggende tiltak. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal skildre: 
· Naturbasert sårbarhet som for eksempel ekstremvær, flomfare, skredfare, byggegrunn, 
plante- og dyreliv. 
· Virksomhetsbasert sårbarhet som for eksempel brann/eksplosjon, energitransport, forurenset  
vann, urein grunn og friluftsliv. 
· Sårbarhet knytt til infrastruktur som for eksempel trafikkulykker på veg, støv/partikler, 
støy, lukt, utslepp (kjemikalier), ulykker på nærliggende veg/transportåre. 
 

Metode ROS – analyse  

Datagrunnlag/tilgjengelig kunnskap 
 

Kommuneplanens arealdel 
Div. kartgrunnlag (temakart landbruk etc.) 
Strategiplan landbruk, Hurdal  
Overordnet regional ROS for Øvre Romerike 
Overordnet ROS – analyse for Hurdal kommune 

6. Planprosess  
Kommuneplanprosessen startet i mai 2015. Da gikk kommunen ut til næringsliv, grunneiere og 

allmennheten hvor en ba om innspill til arealdelen i ny kommuneplan. Alle grunneiere som ligger 

inne i gjeldende kommuneplan med ikke – realiserte arealer for bebyggelse og anlegg fikk egen 

henvendelse. Her ba kommunen om at man beskrev status på utbyggingsprosjektene. Svaret skulle 

gis på eget skjema som svarer ut på temaene miljø – og naturressurser og samfunnsforhold. De 

svarene kommunen fikk vil bli brukt som underlag til  det videre arbeidet med kommuneplanen. Alle 

innspill som evt. vil kunne gi endrede arealformål i ny kommuneplan synliggjøres i planprogrammet.  

6.1 Fremdriftsplan  

Nedenfor fremgår tidsplanen for planens ulike deler. Fremdriften avhenger av flere forhold, som 

omfang av utredninger, tilgjengelige ressurser, eventuelle innsigelser osv.. 

2016 2017

J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Planprogram - metodikk og innhold

Politisk behandling av forslag planprogram

Høring av forslag til planprogram

Varsel om oppstart av planarbeid

Bearbeiding av arealinnspill/endelig planprogram 

Politisk behandling av planprogram, vedtak

Analyse og utredninger

Sammenstilling av planforslag

Planforum

Politisk behandling av planforslag

1. g. høring av planforslag

Bearbeiding av planforslag

Politisk behandling, vedtak kommunestyre

Klage på vedtak 

Dato/Annet

Inkl. møte i styringsgruppe

3 ukers klagefrist

6 uker + ferie

6 ukers høringsfrist
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6.2 Organisering, deltakere og opplegg for medvirkning  

Hurdal kommune er tiltakshaver for kommunedelplanen. Etter PBL § 9-1 er det kommunestyret som 

er ansvarlig for ledningen av all kommuneplanlegging og som styrer planarbeidet.  

Det er administrasjonen ved rådmannen som står for utarbeiding av saksmateriale og har den daglige 

prosesstyringen. Administrasjonen vil også produsere det vesentligste av planmaterialet, herunder 

både planprogram og planforslag. Det vil bli etablert en egen politisk styringsgruppe for 

kommuneplanarbeidet, med administrasjonen som sekretariat. 

Planprosessen skal også sikre aktiv medvirkning fra barn, unge og andre som krever spesiell 

tilrettelegging. For å få dette til skal ansvarlige ved skolen samt andre som er engasjert i arbeide med 

denne gruppen involveres.  

Som del av planarbeidet skal det utføres en rekke konsekvensutredninger. Grunnlaget for enkelte av 

disse utredingene kan bli satt bort til konsulenter. Selve sluttvurderingen av 

konsekvensvurderingene, vektingen av resultatene av disse opp mot ønsket arealformål, vil 

administrasjonen utføre.  

I løpet av planprosessen vil det være aktuelt å legge frem planforslaget til overordnet myndighet 

gjennom møte i planforum. Dette for å få tidlige tilbakemeldinger på planforslaget i fra instanser 

med innsigelsesrett. Gjennom dette kan en gjøre endringer i plan uten å måtte gjennomføre ekstra 

høringsrunder og få nyttige innspill fra fagmyndighetene.     

7. Kommuneplanens arealdel, innspill til kommuneplanen 
I løpet av innspillsfasen har kommunen mottatt en rekke forslag til endring av arealformål. I tillegg 

har kommunen behov for å se på behovet for nye hensynsoner enkelte steder. Alle innspill 

kommunen har fått som gjelder endring av arealformål følger som vedlegg til planprogrammet.  

Følgende innspill vil evt. medføre endringer i arealformål:  

Nr. Gnr/bnr, stedsangivelse Eksisterende arealformål Evt. nytt arealformål 

1 21/001, Eidsvoll pr. skog, 
Bogen hyttefelt  

LNFR Fritidsbebyggelse 

2 25/044, Rustad, Bergset Boligformål LNFR – spredt boligbebyggelse 

3 13/001, Østgreina LNFR– spredt 
boligbebyggelse 

Kombinert bolig/næring 

4 19/041, m.fl, Nordenga 
hyttefelt 

Fritidsbebyggelse Boligformål 

5 25/001, MEV, Rustad LNFR Massetak 

6 25/003, Rustad, Grensen LNFR Fritidsbebyggelse 

7 13/001, Hurdal skisenter LNFR – spredt 
boligbebyggelse 

Idrett, næring og parkering 

8 26/015, Rustad, 
Nordgårdsbakken 

LNFR – spredt 
boligbebyggelse 

Boligformål 

9 18/009 og 016, 
Prestegårdshagen - Knai 

LNFR Samferdsel, gang/sykkel 

10 16/008, Opperud Søndre LNFR Boligformål 

11 18/173, Gårder Næring Kombinert næring/bolig 
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12 05/004, Tangen, Knaimoen LNFR Boligformål 

13  12/004, Øverjordet, Røsrud LNFR – spredt 
boligbygging 

Fritidsbebyggelse 

14       19/007, Sandsbråten Skog Fritidsbebyggelse                    Bolig/fritidsbebyggelse 

15      21/001, Hytte v/Bogen                            LNFR Hensynssone v/Skilledalsbekken  

 

Innspill eller forslag som vil medføre eventuelle hensynssoner eller annen behandling:  

Nr. Gnr/bnr, stedsangivelse Eksisterende arealformål Evt. ny hensynssone 

1 21/008, Haugnes LNFR – friluftsområde Isbane for motorkjøretøy 

2 24/003 m.fl., Rustad, Vestlia LNFR Sone bevaring kulturlandskap 

3 14/015 m.fl., Bollstykkjet, 
Hurdal Verk 

LNFR (fotballbane fra 
1800 – tallet) 

Mulig nyere tids kulturminne 

4 Flere – kartlegging friluftsliv LNFR Friluftsliv 

 

8. Vedlegg.  

8.1. Skjema benyttet for arealinnspill  
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

Beskrivelse av tiltaket: 

 Forslagsstiller: 
Hvis ikke forslagsstiller er grunneier selv på innspillet forutsettes det samarbeid med 
aktuell grunneier.   

 Navn område: 
 Gnr / Bnr: 
 Areal: 
 Dagens arealbruk: 
 Formål med forslaget: 
 Antall boenheter / type næring / annet formål: 

Kartutsnitt (produseres av kommunen med basis i innsendt materiale)                                                    

Tema Beskrivelse Vurdering 

Miljø og naturressurser  

1. Naturverdier / 
biologisk 
mangfold / 
vannmiljø 

 Område med høy 
naturverdi? 

 Berøres vassdrag? 
 Berøres trekkveier 

eller beiteområder for 
vilt? 

 

2. Jord og 
skogressurser 

 Antall daa fulldyrket 
mark som berøres? 

 Antall daa beitemark 
som berøres? 

 Antall daa skog som 
berøres? 

 

3. Landskap / 
grøntstruktur 

 I hvilken grad 
påvirker tiltaket 
landskap og 
grøntstruktur? 

 
 
 
 

4. Kulturminner / 
kulturmiljø 

 Finnes fredede 
kulturminner i 
området? 

 Har området stor 
kulturell verdi?  

 

5. Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Gir tiltaket økt / 
redusert mulighet for 
friluftsliv og 
rekreasjon? 

 

6. Forurensing /  Gir tiltaket økt støy  Hva som må tas hensyn til under 
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

Støy eller annen 
forurensing av luft og 
vann? 

planlegging av tiltaket 
 Hva som må ivaretas når tiltaket er 

satt i drift 

7. Andre 
miljøkonsekvenser 

 Fare for flom / ras? 
 Radon? 
 Påvirkes vannbalanse 

/ massebalanse? 

 Data fra Norges Geologiske 
Undersøkelse - Behov for videre 
utredninger? 

Samfunnsforhold   

8. 
Tettstedsutvikling 
/ nærmiljø 

 Hvordan påvirker 
tiltaket etablerte 
bosettingsområder? 

 Befolkningsendringer 
(demografi) 

 Sosiale møteplasser 

 

9. Adkomst / 
Beliggenhet/ 
Trafikksikkerhet  

 Endringer i 
trafikkvolum / 
kapasitet?  

 Behov for 
trafikksikring? 

 Mulighet for 
kollektivdekning? 

 Behov for videre utredninger (eks 
trafikkanalyse)?  

10. Barn og unge 

 Tilgang til 
eksisterende leke- og 
aktivitetsområder?  

 Tilgang på nye leke- 
og aktivitetsområder? 

 Avstand til skolen 
 Etablerte gang- / 

sykkelveger mot 
skole / sentrum?                                                   

 Har tiltaket konsekvenser for barn og 
unges oppvekstmiljø? 

 Behov for avbøtende tiltak? 

11. Næringsliv og 
sysselsetting 

 Bransje 
 Antall sysselsatte 
 Type arbeidsplasser  

 Hvilke effekter har tiltaket når det 
gjelder arbeidsplasser (type og antall) 

12. Tjenestetilbud  Vann / avløp 
 

 Utløser tiltaket behov for ny teknisk 
infrastruktur? 
 

13. Energibehov / 
annet teknisk 
behov 

 Kan tiltaket tilknyttes 
fjernvarme? 

 Status vedr strøm 
innhentes fra 
nettleverandør  

 Nettilgang 

 Hvilke løsninger er tenkt for energi 
for oppvarming, byggemetoder osv.?  

14. Folkehelse / 
universell 
utforming / 

 Mulighet for å kunne 
gå / sykle? 

 Tilgang til 

 
 
 

http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

samfunnssikkerhet 
(Risiko og 
sårbarhetsanlayse 
(ROS) 

friområder? 
 Tilgjengelighet for 

funksjonshemmede? 
 Tilgang for 

redningsmannskap? 
 Risiko for ulykker / 

uønskede hendelser 
ved produksjon, 
lagring eller 
transport? 

 
 
 
 Kommunen utarbeider ROS-

analyse på eget skjema 
 

15. Andre forhold 

 Ligger tiltaket 
innenfor en 
hensynssone i 
gjeldende 
kommuneplan? 

 Avbøtende tiltak hjemlet i 
bestemmelser / retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel  

 
Vedlegg: 

1. Lenke til gjeldende kommuneplan: her (https://www.hurdal.kommune.no/no/Los-
struktur/Emneord-a-a/Kommuneplan/) 

Formkrav: 

 Frist: Innspill til kommuneplanens arealdel: ………. 
 Arealinnspill skal kunne kartfestets entydig digitalt. 
 Innspill sendes digitalt til postmottak@hurdal.kommune.no eller på papir til Hurdal 

kommune Minneåsvegen 3 2090 Hurdal. 
 Merk innspillet: «Rullering av kommuneplan for Hurdal». 

 

 

https://www.hurdal.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Kommuneplan/
mailto:postmottak@hurdal.kommune.no

