
Tilbakemelding på håndtering av innspill fra arbeidsverksted i 

temaplan for tekniske tjenester 
 
Det ble avholdt politisk verksted for hovedutvalg for tekniske tjenester 7. februar 2022.  
Der kom det innspill til foreslåtte satsinger og tiltak i temaplan for tekniske tjenester. Innspillene er 
vurdert og tatt inn i temaplanen, eller det er henvist til andre planprosesser som vil ivareta 
innspillene. 
 

Innspill fra arbeidsverkstedet Slik er det håndtert i forslaget til 
temaplan for tekniske tjenester 

Om satsinger Vann og avløp bør samles i en satsing Delingen av vann og avløp er beholdt 
slik som opprinnelig, men det er laget 
en tydeligere begrunnelse for innholdet 
i satsingene.  
Bakgrunnen for fortsatt deling er at 
avløpshåndteringen har så stor 
betydning for vannkvalitet i vassdrag og 
fjord at det gir en bedre logisk 
sammenheng å knytte avløpstiltak til 
satsing på ren natur og godt vannmiljø. 
Det er i forhold til rent vannmiljø i 
vassdrag og fjord at kravene fra statlige 
myndigheter er satt. 

Gode bo- og nærmiljøer ble foreslått 
som ny satsing eller som endret tittel 
på fellessatsingen «Fremtidsrettet 
nærmiljøutvikling». 
Konkret handlet det om balansert, 
riktig og variert boligbygging og 
bomiljøer, livet mellom husene, 
bokvaliteter og trygge bomiljøer 
 

Gode bo- og nærmiljøer er ikke tatt inn 
som ny satsing eller som endret tittel på 
fellessatsingen.  
Bakgrunnen er at «Temaplan for 
boligutvikling», som jobbes med 
parallelt med arealdelen, omhandler 
mye av det som etterspørres i innspillet, 
som sosial bærekraft, mangfoldig 
botilbud og varierte boligtyper i alle 
kommunedeler. I tillegg vil arealdelen 
omhandle deler av temaet.  

Forslag om å endre tittel på satsingen 
«Ren natur» til «Ren natur og godt 
vannmiljø”, fordi satsingen oppleves 
uklar.  

Tittelen er endret som forslaget. I tillegg 
er innholdet i satsingene beskrevet 
tydeligere. 

Forslag om å endre tittel på satsingen 
«Service- og næringsvennlig 
kommune» til «Nærings- og 
innbyggervennlig kommune», fordi 
innbyggerperspektivet manglet. Det 
kom også innspill om at utbygger og 
tiltakshaver burde nevnes. 

Tittelen er endret til «Servicevennlig 
kommune i plan- og byggesaker» fordi 
service skal gjelde alle. Det er da valgt å 
ikke nevne spesifikke grupper, men 
fokusere på hva servicen handler om. 

Om tiltak Forslag om å ta ut ordet 
«grunnskoleelever i tiltaket «Sikker 
skolevei for alle grunnskoleelever» 

Er endret som foreslått 

Viktig å ivareta kartleggingen under 
satsingen om flom, ras og skred 

Er ivaretatt som foreslått 

Forslag om at tiltaket «Involvering av 
frivillige organisasjoner ved utvikling 
av tjenester, planer og 
byggeprosjekter i nærmiljøet» bør 
konkretiseres 

Tiltaket er konkretisert 
 



Forslag om føringer for temaplan 
naturmangfold og naturrestaurering 

Tiltakene er ment å fungere som 
føringer for neste plannivå. F.eks. kan 
tiltaket «Vi etablerer sammenhengende 
grøntområder og bekker i byggesonen 
og «ta vare på naturmangfold» være en 
føring for temaplanen for 
naturmangfold og naturrestaurering 

Fremforhandle Byvekstavtale bør utgå Er fjernet 

Forslag om å omformulere og slå 
sammen deler av tiltakene under 
satsingen «Et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem» 

Er gjennomført 

Fjerne tekst «innenfor vedtatte 
budsjettrammer» 

Er fjernet 

«Ny bybru» tas ut Er fjernet 

Forslag om å legge til tiltak om 
premieringssystemet Kobla.no  

Er ikke lagt inn da forslaget anses for 
detaljert for denne temaplanen. Kobla 
er under uttesting i regi av 
Buskerudbyen, så dette er ivaretatt 

Bør ikke være én avstand fra alle 
bekker, bekker er forskjellige og vil 
kreve forskjellige byggeavstander; 
«tryggE byggeavstandER» 

Tiltaket er omformulert 

Ønske om at ordet «prosjekt» i tiltaket 
«Prosjekt næringsvennlig kommune» 
fjernes 

Tiltaket er omformulert  

Forslag til nytt tiltak «Plan for 
næringsutvikling/ næringsstrategi», 
siden det er etterspurt 

Tiltaket legges ikke inn da det allerede 
er vedtatt å utarbeide en Strategisk 
næringsplan (oppstart i 2022 og vedtak i 
2023) 

Forslag til nytt tiltak «Plan for 
innovasjon og ny teknologi» for å få 
mer fokus på innovative løsninger og 
ny teknologi 

Tiltaket legges ikke inn da det allerede 
er vedtatt en digitaliseringsstrategi som 
omhandler utvikling av ny teknologi, og 
det er vedtatt at det skal utarbeides en 
temaplan for innovasjon (oppstart i 
2022 og vedtak i 2023)  

Forslag til nytt tiltak «Muligheter for 
tidlig dialog med arealplan» 

Forslaget er  ivaretatt under satsingen 
«Servicevennlig kommune i plan- og 
byggesaker» (som er ny tittel etter 
arbeidsverkstedet) 

 
 


