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1.1. Formål

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise veien 
for utvikling av Jevnakersamfunnet, både i et 
kortsiktig og langsiktig perspektiv. Planen skal 
være Jevnakersamfunnets felles, overordnede 
og helhetlige plan, som både gjelder kommu-
nesamfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon.

Det er stor optimisme for at Jevnaker og 
regionene rundt oss skal oppleve utvikling og 
vekst i årene som kommer.  

Planen skal bidra til å gjøre avklaringer for 
hvilket samfunn vi ønsker, og å legge til rette 
for hvordan vi sammen kan skape et ønsket 
lokalsamfunn.

Et viktig formål med samfunnsdelen, er å  
sikre en bedre og mer helhetlig planlegging, 
for en bærekraftig samfunnsutvikling som 
bygger på blant annet Perspektivmeldingen, 
Jevnaker 2035.

Kommuneplanens samfunnsdel  
er et viktig verktøy for  
å styre samfunnsutviklingen  
i ønsket retning.

〉

1. Innledning
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1.2. Sterke føringer for alle planer

Samfunnsdelen legger føringer for så å si alle 
kommunens planer. Samfunnsdelen er også 
med på å dimensjonere de ulike tjenestebehov, 
og prioritere viktige oppgaver kommunen skal 
jobbe med.

Jevnaker har vedtatt sin planstrategi, som 
synliggjør utfordringer og muligheter for utvikling, 
og som foreslår hvilke type planer vi trenger 
for å møte utviklingen.1 Et viktig grunnlag 
for planlegging, er å ha et faktagrunnlag for 
dagens og framtidens situasjon. Jevnaker har 
utarbeidet en perspektivmelding, Jevnaker 
2035, som gir oss et godt faktagrunnlag, samt 
gir oss noen perspektiver for muligheter og 
utfordringer.2   

I revisjon av planen er det lagt vekt på at 4 
fokusområder gjenspeiler innholdet av planen. 
 
 1. FNs bærekraftmål, handler både om  
  klima og natur, men også om ulikheter,  
  helse og rettferdighet.

 2. Leve hele livet, er en kvalitetsreform  
  Jevnaker er en del av, og som handler om  
  livskvalitet, helse og mestring for hele  
  befolkningen.

 

 3. Fjordlandsbyen Jevnaker som  
  turistdestinasjon, er et prosjekt der  
  kommunen ønsker å utnytte kapitalen  
  og potensialet som ligger i at mange  
  besøker Jevnaker. Med riktig innsats vil  
  dette være grunnlag for god samfunns- 
  utvikling og øke attraktiviteten til Jevnaker.

 4. Ny vei og bane, vil være en viktig driver  
  for økt bosetting og næringsutvikling til  
  regionen. Regionen, inkludert Jevnaker,  
  må derfor være rigget for vekst.

I tillegg vil diverse nye endringer samt lokale 
og regionale planer og strategier være med  
på sette preg på ny samfunnsdel av kommune- 
planen.

Kommunens økonomi og prioriteringer i  
samfunnsdelen henger nøye sammen. Når en 
skal gjennomføre viktige tiltak i samfunnsdelen,  
må dette gjøres i forbindelse med årlige  
budsjett og økonomiplanbehandlinger.

1  Planstrategi Jevnaker kommune, 2020-2024        2 Perspektivmeldingen, Jevnaker 2035

Nasjonale
forventninger

Folkehelse-
oversikten

FNs bærekraftsmål

Kommunal 
planstrategi m/
planprogram

Samfunnsdel Arealdel

Kommunedelplan
Samfunnsplan Arealplan

KOMMUNEPLAN

FNs bærekraftsmål er førende for alle 
planer som utarbeides i kommunen

Strategi for hvilke planer 
som skal utarbeides i 
planperioden

Kommuneplanen er kommunens 
overordnede styringsdokument

Handlings-
program og 
budsjett

Prioriterer 
oppgaver og 
fordeler midler
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2.1. Befolkning og næringsutvikling

Jevnaker har de siste åra har hatt en befolk-
ningsvekst på rundt 1 % pr. år, og regionen 
samlet er godt rigget for vekst. Kommunen 
ligger sentralt plassert med kort avstand til 
hovedstaden, og det foreligger planer om  
store statlige investeringer på vei og bane. 

Kommunen har et felles bo- og arbeidsmarked 
med våre nabokommuner3, og samarbeider 
derfor om regional utvikling, herunder  
næringsutvikling.

2.2. Levekår og folkehelse

Jevnaker har noe lavere levekårstall4 enn landet 
for øvrig, men ser en trend i at levekårstallene 
bedrer seg. Det jobbes aktivt med fore- 
byggende arbeid.

2.3. Nasjonale og regionale  
forventninger

Mer enn noen gang har globale, nasjonale 
og lokale utfordringer vært større innenfor 
endringer i klima, tap av natur og sosiale  
ulikheter. For å motvirke negativ utvikling hviler 
det et stort ansvar på kommunene.

Globalt kreves det at alle land følger opp FN 
sine bærekraftmål.  Disse målene er forankret  
i nasjonalt og regionalt lovverk, stortings-
proposisjoner og retningslinjer. Jevnaker 
kommune er derfor forpliktet til å følge opp 
dette både i samfunnsdelen og arealdelen 
av kommuneplan. FN sine bærekraftmål er 
innarbeidet i hovedsatsingsområdene og skal 
realiseres gjennom planens mål og strategier. 
Relevante bærekraftmål ligger til grunn for de 
enkelte mål og strategier.

2.4. Kommunens frie inntekter

Jevnaker har lavere frie inntekter sammenlig-
net med landet for øvrig. En ser imidlertid en 
trend at frie inntekter har økt de siste 20 åra i 
kommunesektoren generelt og i Jevnaker. Ut-
fordringen er balansen mellom inntektsvekst, 
økning i nye oppgaver, nye behov og forventet 
demografiutvikling. Spesielt økningen i alders-
gruppen 67 år og eldre vil være en utfordring.

2.5. Økte utgifter til helse og omsorg

Sett i forhold til befolkningsdemografien vil 
kostnadene til helse og omsorgstjenester øke 
betydelig i årene framover. Befolkningen blir 
eldre, noe som igjen medfører økt forekomst 
av demens og andre sykdommer som krever 
mye ressurser. Dette er imidlertid en utfor-
dring for alle kommuner, og økt tilskudd fra 
staten vil kunne gi kommunen økonomiske 
forutsetninger til å løse disse utfordringene.5

2. Muligheter 
    og utfordringer

3 Vekstbarometer for Ringerikesregionen 2022
4 Folkehelseprofil-2022 for Jevnaker kommune - Folkehelsebarometeret
5 Perspektivmeldingen, Jevnaker 2035 – kapittel 6.1 Befolkningsframskrivinger mot 2035, figur 36 og 40

Kommunen er rigget for vekst  
med store boligreserver og arealer 
for boligutvikling. 

〉
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2.6. Store fremtidige investeringer

Den eldre delen av befolkningen vil øke kraftig 
i årene som kommer, noe som vil medføre 
større omsorgsbehov. Etter bare 5 år vil det 
sannsynlig være behov for flere omsorgsplasser, 
og behovene vil vokse i årene framover. Det 
vil trolig også være behov for ny skole og ny 
barnehage i et 5 til 10 års perspektiv.

Det vil være viktig å ha et tilstrekkelig kunn-
skapsgrunnlag for å vite når behovene slår inn, 
slik at en kan planlegge investeringer som er 
bærekraftig for økonomien.

2.7. Moderat gjeldsbyrde

Selv om Jevnaker har noe lavere frie inntekter 
enn landet for øvrig6, har kommunen et moderat 
nivå på lånegjeld7. Dette gir kommunen et 
handlingsrom for å gjøre riktige investeringer, 
som igjen kan bidra til gode og rasjonelle  
tjenester, gjøre kommunen attraktiv for tilflyt-
ting, og rasjonalisere driften. 

2.8. Det forebyggende perspektivet

Jevnaker har lange tradisjoner på å satse 
på tidlig innsats og forebyggende arbeid i 
sine tjenester: Dette er svært viktig både for 
livskvaliteten til innbyggerne, men også for 
kommunens økonomi i det store perspektivet. 

Stikkord er:
 • Kvalitet i tjenestene,  
  rett kompetanse på rett sted
 • Tidlig innsats hele livet
 • Livsmestring i alle aldre
 • Samhandling mellom tjenestene
 • Deling av kompetanse
 • Kunnskapsbasert tilnærming
 • Se helheten hos mennesket

2.9. Utnytte kapasiteten på formålsbygg

Som det framkommer av perspektivmelding, 
har Jevnaker god plass i ulike formålsbygg. 
Med god planlegging og kreative løsninger, 

gir dette en mulighet til intensivering av  
bruken av byggene. Sambruk av bygg vil  
både kunne gi effektivisering av ressurser, 
men også positive effekter ved å samle ulike 
grupper i samme bygg. Med utgangspunkt i 
de investeringsbehov og vedlikeholdsbehov 
kommunen vil ha, er utnyttelse av formålsbygg 
en viktig faktor.

2.10. Øvrige fortrinn

Geografisk ligger Jevnaker gunstig til med 
tanke på verdiskaping, som igjen har positiv 
effekt på kommunens økonomi. Kommunen 
har attraktive boligområder nært opp mot 
store befolkningskonsentrasjoner rundt Oslo. 
Mye ligger til grunn for investeringer og vekst i 
Jevnaker og regionene rundt.

Store samferdselsinvesteringer i distriktet  
forventes å være en viktig driver for bosetting 
og næringsutvikling. Dette gjelder både  
investeringer i eksisterende og ny jernbane  
og overordnede samferdselsinvesteringer, 
herunder ny vegstrekning E16 Nymoen- 
Eggemoen og persontransport på sidebanen 
Hønefoss-Roa.

Jevnaker har et konsentrert sentrum som  
gir muligheter for sosiale møteplasser, frilufts-
liv, kulturopplevelser m.m. Dette er faktorer 
som er viktig for folkehelsen. Sentrum gir 
dessuten muligheter for alternative boformer for 
eldre som gjør at de mestrer hverdagen lengre 
og har behov for mindre offentlige tjenester.

Jevnaker er en av de mest besøkte turist- 
destinasjonene i Norge. Gammel industri har 
fått nytt liv og er transformert om til attraktive 
opplevelsesinstitusjoner. Hadeland glassverk 
og Kistefos trekker rundt 700 000 besøkende 
til Jevnaker hvert år. I tillegg kommer et stort 
lokalt engasjement som skaper attraksjoner, 
som Skandinavias største utendørs badepark 
og Randsfjordfestivalen. Med utgangspunkt i 
kommunens beliggenhet ved fjorden og elva, 
gir dette et godt utgangspunkt for en spen-
nende utvikling. Kommunens nærhet til marka 
er også et fortrinn som bør utvikles videre.

6 Perspektivmeldingen, Jevnaker 2035 – kapittel 5.1 Inntektsnivå og utgiftsbehov, figur 6 og 7
7 Perspektivmelding, Jevnaker 2035 – kapittel 5.3 Økonomisk bærekraft, figur 17
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3. Satsingsområder og visjon

3.1. Fjordlandsbyen  
– stedet å bo, stedet å besøke

I mange år har det vært stort fokus på  
mulighetene for å ta i bruk fjorden og knytte 
seg til vannet i stedsutviklingen. Samskapings- 
prosjekter, oppgaveutvalg, områdeplan for 
sentrum m.m. har vært med å underbygge 
begrepet Fjordlandsbyen Jevnaker.

Fjordlandsbyen Jevnaker vil i mange sammen-
henger være kjerneverdien for videre utvikling 
av Jevnaker, enten det gjelder verdiskaping, 
boliger eller møteplasser. 

En visjon kan beskrives som  
et bilde av en fremtidig, ønsket  
tilstand. Den skal være ambisiøs,  
gi oss tro på framtiden, motivere 
oss og gi oss noe å strekke  
oss etter. 

Fjordlandsbyen 
– stedet å bo, stedet å besøke
JEVNAKER KOMMUNES VISJONFo
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Slik vil vi ha det

Slik vil vi gjøre det

Årlige handlingsmål

Slik vil vi ha det

Slik vil vi gjøre det

Årlige handlingsmål

Slik vil vi ha det

Slik vil vi gjøre det

Årlige handlingsmål

Slik vil vi ha det

Slik vil vi gjøre det

Årlige handlingsmål

Målene i samfunnsplanen dekker alle områdene 
kommunen jobber med, og gir retning fram 
mot 2034. Planen er bygd opp med visjon,  
hovedmål (hovedsatsingsområder), utviklings-
mål (slik vil vi ha det) og strategier (slik gjør 
vi det). De mer konkrete tiltakene år for år, 

settes i de årlige handlingsmålene som vedtas 
sammen med budsjett og økonomiplan. Årlige 
handlingsmål kan både ha et ett års perspektiv, 
men også et lengre perspektiv ved for eksempel 
større investeringer som bygging av ny skole, 
barnehage eller omsorgssenter.

H O V E D M Å L

Fra tettsted til  
Fjordlandsbyen  

Jevnaker

H O V E D M Å L

Et godt sted å  
leve hvor alle kan  

ta gode valg og  
oppleve mestring

H O V E D M Å L

Utvikle Jevnaker  
til en klimaklok  

kommune

H O V E D M Å L

En innovativ og  
samskapende  

kommune
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HER LEGGER VI  VEKT PÅ DISSE RELEVANTE 
BÆREKRAFTSMÅLENE: 

3.2. Fra tettsted til  
Fjordlandsbyen Jevnaker

Jevnaker ønsker å utvikle sentrum til et godt 
sted å bo, besøke og drive næring. Samtidig 
som det ønskes å bevare stedets egenart, 
ønsker en å knytte sentrum mot Randsfjorden 
og utnytte fjorden og elvas muligheter for nye 
ideer. Begrepet Fjordlandsbyen Jevnaker ble 
lansert i 2018, og målet er at Fjordlandsbyen 
blir så innarbeidet at det bidrar til en tydelig 
identitet for kommunen. I tillegg skaper det 
muligheter for utvikling gjennom en felles visjon 
for både næringsliv, innbyggere og tilflyttere.

Ideen Fjordlandsbyen Jevnaker videreutvikles 
til stedet der både ildsjeler, gründere og inn- 
byggere oppmuntres til å dyrke sin kreativitet og 
engasjement. Møteplasser er et viktig stikkord. 

Sentrum skal inneholde tilstrekkelig med service- 
tilbud, kulturtilbud, handel og møteplasser, som 
gjør sentrum attraktiv å bosette seg i for alle. 
Innenforskap framfor utenforskap blir viktig, 
både for unge og eldre, flerkulturelle, funksjons- 
friske og funksjonshemmede. Det skal jobbes 
for å gjøre sentrum mest mulig bærekraftig, 
trafikksikker og universelt utformet.

|  JEVNAKER KOMMUNE  |  KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2022–2034  |  HØRINGSUTKAST10



SLIK VIL VI  HA DET SLIK GJØR VI  DET

Ideen Fjordlandsbyen  
Jevnaker eies av hele befolk- 
ningen og skaper samarbeid,  
inkludering og innovasjon

• Legge til rette for at innbyggere, gründere, ildsjeler og  
 næringsaktører motiveres til å ta eierskap til prosjektet,
 skape nye ideer, og tilrettelegge for gjennomføring
• Etablere arenaer for skaperglede

Vi har et aktivt samfunnsliv,  
turisme og levende lokalmiljø

• Videreføre prosjektet Fjordlandsbyen Jevnaker

Randsfjorden og kultur- 
landskapet rundt er en viktig  
del av bygdas identitet

• Lage en planskisse og langtidsplan for Fjordlandsbyen,  
 der området syd i Randsfjorden er «hjertet» med 
 blodårer ut i hele bygda

Fjordlandsbyen Jevnaker  
er en attraktiv bo- og  
besøksregion

• Videreutvikle og støtte opplevelsesbasert næring
• Legge til rette for de som ønsker å skape noe
• Bygge nettverk med aktørene 
• Fremme samarbeid som gjør hverandre attraktive
• Aktivt jobbe for å fremme gode kollektivforbindelser  
 på veg og bane 
• Etablere intern infrastruktur som imøtekommer  
 behovene for innbyggere og besøkende
• Legge til rette for variert boligbygging

Fjordlandsbyen gir gode  
assosiasjoner og opplevelse  
av tilhørighet

• Legge til rette for et godt samfunn, som bygger på  
 det mellommenneskelige 
• Etablere møteplasser som gir mulighet for aktivitet  
 og sosiale interaksjoner, gjerne på tvers av generasjoner  
 – Leve hele livet

Et variert og bærekraftig 
næringsliv

• Være en fasilitator for næringsutvikling
• Bruke aktive virkemidler for å fremme næringsutvikling  
 i hele kommunen 
• Videreutvikle de fortrinn Jevnaker har innenfor  
 eksisterende næring, herunder turistbasert næring,  
 primærnæring og grønn næringsutvikling
• Aktiv deltager i regionsamarbeid og fremme regionen  
 som ett samlet bo- og arbeidsmarked 

Et Jevnaker sentrum; med  
gode sentrumsfunksjoner og  
tilgjengelighet for alle

• Legge til rette for gode sentrumsfunksjoner for alle  
 aldersgrupper og funksjonsnivåer
• Legge til rette for samarbeid som understøtter økt  
 handel og service- / tjenesteproduksjon
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3.3. Et godt sted å leve, hvor alle kan 
ta gode valg og oppleve mestring

Satsingsområdet handler både om livskvalitet, 
helse, mestring og levekår for kommunens 
innbyggere, men også om hvordan de ulike 
tjenester legger til rette for best mulig tjenester.

Levekår, folkehelse og mestring henger nøye 
sammen med behovet for kommunale tjenester. 
Tjenestene henger igjen nøye sammen med 
levekår, folkehelse og mestring hos innbyggerne.

Tidlig innsats, forebygging og leve hele livet 
er viktige temaer i Jevnaker kommune. Fysisk 
planlegging og deltakelse fra frivilligheten er 
viktige faktorer som kan være med å påvirke 
innbyggernes livskvalitet.

HER LEGGER VI  VEKT PÅ DISSE RELEVANTE 
BÆREKRAFTSMÅLENE: 
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SLIK VIL VI  HA DET SLIK GJØR VI  DET

En meningsfylt hverdag 
for alle 

• Tidlig innsats hele livet, alle tjenester fra «vugge til grav»  
 har fokus på tidlig innsats 
• Redusere sosiale ulikheter gjennom utdanning, arbeid,  
 helse, bolig og fritidsaktiviteter
• Vektlegge innbyggernes egne ressurser og erfaringer
• Hindre utenforskap og fremme inkludering
• Jobbe for de samme verdier i fritidsaktiviteter og  
 kulturtilbud som i offentlig tjenestetilbud
• Legge til rette for et kvalitativt godt utdanningsløp,  
 herunder et godt lærlingeløp
• Gi god service, og se behov for ulike helsetjenester i  
 sammenheng, slik at rett hjelp gis til riktig tid
• Etablere gode kanaler for informasjon, råd og veiledning  
 til innbyggere (65+) om hva som kan være lurt å tenke  
 på tidlig, for å kunne bo hjemme lengst mulig

Vi har gode helsefremmende  
møteplasser for alle

• Legge til rette for møteplasser for sosialt samvær,  
 mangfold av kulturopplevelser og fysisk aktivitet 
• Legge til rette for at innbyggere, næringsliv, ideell-  
 og offentlig sektor kan komme sammen for å finne  
 nye løsninger  
• Legge til rette for kollektive boformer
• Veiledning i bruk av teknologisk verktøy 
• Alle har muligheter til å delta på digitale møteplasser

Vi har funksjonelle  
formålsbygg og  
botilbud / -former

• Dimensjonere formålsbygg og bygge ut botilbud i takt  
 med demografiutvikling og brukerbehov 
• Være en fasilitator for næringsutvikling
• Eie selv for de som kan
• Funksjonelle og verdige botilbud for alle
• Fellesbruk / sambruk av formålsbygg og offentlig-privat  
 samarbeid vurderes når nye tiltak iverksettes

Vi har tilstrekkelig og rett  
kompetanse til rett tid 

• Ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode ledere  
 og medarbeidere
• Sikre robuste og levende kompetanseutviklingsplaner  
 og rekrutteringsstrategier
• Læringstilbud i egen region utover grunnskolen
• Legge til rette for innovasjon og nye teknologiske løsninger
• Samarbeide og arbeide tverrsektorielt i egen organisasjon
• Samarbeid på tvers av fagområder og næringsliv
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3.4. Utvikle Jevnaker  
til en klimaklok kommune

Mer enn noen gang står verden ovenfor store 
utfordringer med hensyn til klimaendringer, 
tap av natur og ulikheter i befolkningen.  
Kommunene har et særlig ansvar i oppgavene 
med å gjøre noe med disse utfordringene.  
Jevnaker har gode forutsetninger for å bli en 
klimaklok kommune. Kommunen har en konsen- 
trert sentrumsbebyggelse, og med ny teknologi 
og kreative løsninger, vil det være mulig både 
å redusere utslipp, men også gjøre stedet til 
et attraktivt og moderne samfunn. Beredskap 
er også et stadig viktigere tema i forbindelse 
med de klimaendringer vi står ovenfor.

SLIK VIL VI  HA DET SLIK GJØR VI  DET

Vi har en bærekraftig areal- 
forvaltning og utvikling av  
kommunal eiendom

• Aktiv forvaltning som ivaretar klimahensyn og sambruk  
 av formålsbygg
• Tilrettelegge for sentrumsnære boligområder med  
 gangavstand til viktige funksjoner

Jevnaker er et moderne og  
klimanøytralt samfunn

• Ta i bruk ny teknologi og løsninger som gjør oss mer  
 klimavennlige, både i hverdagslivet og i større  
 sammenhenger/ satsninger
• Informere og være pådriver for økt klimabevissthet i  
 Jevnakersamfunnet
• Faktisk satse på – og investere i – tiltak, stille krav til  
 kommunens tjenester og eksterne aktører

Miljøhensyn ivaretas i  
planlegging og utbygging av  
samferdsel og infrastruktur

• Påvirke regional samferdselsutvikling 
• Bedre kollektivforbindelser 
• Heve standarden på kommunale veier
• Trafikksikre gang- og sykkelforbindelser til alle  
 sentrumsnære boligområder 
• Prioritere nullutslippskjøretøy og grønne løsninger

HER LEGGER VI  VEKT PÅ DISSE RELEVANTE 
BÆREKRAFTSMÅLENE: 
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SLIK VIL VI  HA DET SLIK GJØR VI  DET

Vi er en foregangskommune  
på samskaping

• Tilrettelegge for at interne og eksterne aktører kan  
 skape noe sammen
• Skape økonomiske muligheter for utvikling gjennom  
 tilskuddsordninger
• Åpenhet, involvering og medvirkning er en selvfølge

Vi er et aktivt lokaldemokrati • Finne nye metoder og arenaer for medvirkning og  
 deltakelse i lokaldemokrati
• Satse på rekruttering – tilrettelegge for at unge ønsker  
 å delta i demokratisk arbeid
• Arrangere konferanser / kurs / temakvelder
• Involvere lokalsamfunnet i utvikling av kommunen

Vi er nytenkende i vår  
oppgaveløsning

• Legge til rette for alternative løsninger – og tørre å prøve!
• Det er lov å feile 

Deltar aktivt i ulike former  
for samarbeid, både innad i  
kommunen og med andre

• Deltar i samarbeid med andre kommuner
• Styrke samarbeid internt i kommunen
• Styrke offentlig-privat samarbeid
• Styrke samarbeid med fylkeskommunen
• Nettverksbygging mellom faggrupper og mellom  
 målgrupper, både internt og eksternt

3.5. En innovativ og  
samskapende kommune

En samfunnsdel skal også inneholde hvordan 
kommunen fungerer som organisasjon. Dette 
er svært viktig for å ivareta medvirkning, 
demokrati, effektiv drift, måloppnåelser m.m. 
Tillit og samhandling mellom politikere og  
administrasjon er svært viktig, men også  
tilliten mellom kommunen som organisasjon 
og innbyggerne.

Jevnaker kommunes verdier er: 

Åpen
Nytenkende
Redelig 

Innovasjon er helt nødvendig for å møte  
framtidas utfordringer. I forlengelse av innova-
sjon og vekten på kunnskap om innbyggernes  
behov, har begrepet samskaping dukket opp. 

Samskaping er åpne prosesser om å løse 
noen framtidsutfordringer sammen med 
innbyggerne, næringsliv og andre samfunns-
aktører. Ny teknologi og digitalisering er også 
viktige områder, som både har et potensiale 
til å effektivisere, men også gi bedre tilbud og 
bedre tjenester.

Et annet viktig tema innenfor kommunen som 
organisasjon, er hvilken rolle kommunen skal ta  
i ønskede utviklingsprosjekter og hvordan en  
skal være med å oppnå gjennomføring av disse. 

HER LEGGER VI  VEKT PÅ DISSE RELEVANTE 
BÆREKRAFTSMÅLENE: 
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4. Arealstrategi

Arealdelen av kommuneplanen  
definerer arealbruken i hele kommunen 
med bestemmelser og retningslinjer 
for de ulike arealformål.

Samfunnsdelen gir føringer for arealdelen. 
Samfunnsdelen av kommuneplan vil således 
være et viktig verktøy når ny arealdel av  
kommuneplan skal utarbeides.

4.1. Befolkningsvekst

Arealdelen må tilpasse områder for bolig-
bygging som er tilpasset ønsket og forventet 
befolkningsvekst.

Det legges opp til en befolkningsvekst på 1,5 % 
fra et år til annet.

Det skal fortsatt fortettes med boliger og  
leiligheter i sentrum, men også legges til rette 
for eneboligtomter i randområdet utenfor 
sentrum. Det skal primært være gangavstand 
til skole og barnehage, samt gang- og sykkel-
vei til sentrum. 

4.2. Utvikling av Jevnaker sentrum

Det skal legges til rette for boliger for alle  
alderstrinn i sentrum. Det skal vurderes  
alternative boligformer som tilpasses eldre. 
Sentrum skal være universelt utformet.

4.3. Næringsutvikling

Det skal fortsatt støttes opp under turistbasert 
næring i Jevnaker. Regulerte næringsområder 
på Bergermoen skal tilrettelegges for salgbare 
næringstomter.  Grønn næringsutvikling skal 
ha høy prioritet.

4.4. Fritidsbebyggelse

Dersom det skal tilrettelegges for fritids- 
bebyggelser, skal det fortrinnsvis skje rundt 
eksisterende fritidsbebyggelse ved Mylla.

4.5. Ivaretakelse av natur- og  
kulturlandskap 

Viktige natur- og kulturlandskap i Jevnaker 
skal bevares. Dyrket mark skal ikke bygges 
ned. Viktige naturtyper skal ivaretas.

4.6. Bærekraftig utvikling

Ved all utbygging i Jevnaker skal det være 
fokus på bærekraft. Dette både med hensyn 
til byggemateriale og transport.
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Kommunen har et generelt og grunnleggende 
ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og 
trygghet innenfor våre geografiske områder. 
For å kunne forebygge kriser og ha en god  
beredskap må vi ha god kunnskap om hvilke 
kriser som kan ramme kommunen vår. 

Klimaendringer, cyberangrep, bortfall av kritisk 
infrastruktur og tilsiktede menneskeskapte 
hendelser er alle forhold som kan forårsake 
kriser. Stor grad av digitalisering gjør oss mer 
sårbare, og digitale angrep er høyst aktuelle. 
Uroen i Europa påvirker også i stor grad  
risikobildet, både lokalt og nasjonalt. 

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, 
og kunnskapsgrunnlaget vi har må ligge til 
grunn for kommunens øvrige planverk.

Gjennom overordnet og helhetlig 
risikoanalyse skaffer vi oss  
nødvendig kunnskapsgrunnlag.

〉

5. Samfunnssikkerhet  
     og beredskap
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6. Kilder og kildehenvisninger

Perspektivmeldingen, Jevnaker 2035; KS konsulent og Jevnaker kommune 3.oktober 2021 

Planstrategi 2020-2024; Jevnaker kommune revidert 18.11.2019 

Planstrategimatrise for Jevnaker kommune, opprinnelig vedtatt i k-sak 118/20  
– justert versjon august 2021 i kommunestyresak

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2022 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/  
- Last ned folkehelseprofil og/eller oppvekstprofil for Jevnaker kommune 

Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse for Jevnaker kommune;  
Jevnaker kommune, vedtatt i kommunestyret 31.03.2022
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