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Bakgrunn og status



Kommunestyret vedtok 16.12.2020 kommunal planstrategi 2020-2024 (sammenstilt med 
planprogram for samfunnsdel):

• Sier at kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, skal revideres i inneværende 
periode. Samfunnsdel skulle utarbeides og vedtas før arbeidet med arealdel ble startet 
opp. 

Kommunestyret vedtok sak 113/21 til kommunestyret 22.09.2021 «Videre prosess med 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel»: 

• Saken var en realitetsorientering om status. Foreslo blant annet effektiviserende grep i 
prosessen rundt kommuneplanarbeidet.

• Kommunestyret sluttet seg til de grep som framgikk i «pakke 2». Et sentralt grep her var at 
det igangsettes parallelle prosessløp for samfunnsdel og arealdel. 



Formannskapet vedtok 25.11.2021 å legge «forslag til planprogram for kommuneplanens 
arealdel» ut til offentlig ettersyn og høring. Det er også åpnet opp for å sende arealinnspill til 
arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

- Frist for å sende merknad til planprogrammet er satt til 01.02.2022. 

- Frist for å sende arealinnspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel er satt til 01.03.2022. 



2020 2021 2022 2023

Hvor står vi i 
planprosessen?



Hva er en kommuneplan?



Plan- og bygningsloven § 11-1. Kommuneplan

• Alle kommuner skal ha en kommuneplan bestående av samfunnsdel (med handlingsdel) og arealdel.

• Kommuneplan skal omfatte/bør inneholde/ta hensyn til:
- kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.
- Vedtatt kommunal planstrategi og pålegg fra statlige og regionale myndigheter. 
- viktige mål og oppgaver i kommunen. 

• Kommuneplanen kan videre utdypes ved at det utarbeides kommunedelplan for:
- Temaer eller virksomhetsområder
- Bestemte geografiske områder i kommunen. 

• Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller 
mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen.



Kommuneplanen samordner føringer og interesser lokalt, regionalt og 
nasjonalt…og globalt 



Kommuneplanens arealdel - Hvilket produkt skal vi ende opp med? 

Plan- og bygningsloven § 11-5 sier om kommuneplanens arealdel:

• Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

• Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i: 
- Arealdisponeringen.
- rammer og betingelser for nye tiltak og arealbruk.
- viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

• Kommuneplanens arealdel skal omfatte:
- Plankart
- Bestemmelser (og retningslinjer)
- Planbeskrivelse 
- Konsekvensutredning
- Risiko- og sårbarhetsanalyse 





Planprogram – Hva er det? 

Plan- og bygningsloven § 4-1 sier blant annet at planprogrammet skal gjøre 
rede for planarbeidets: 

• Formål
• Planprosess med frister og deltakere
• Opplegg for medvirkning
• Behov for utredninger
• Alternativer som vil bli vurdert

Forstås gjerne som en «plan for planen». 

Skal bidra til at planprosessen blir oversiktlig, forutsigbar og gjennomsiktig.  

Viktig fordi planprogram-fasen orienterer ulike interesser om at det er 
igangsatt et planarbeid. 





Føringer



Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

• Inneholder rundt 60 forventninger til fylkeskommunene og kommunene.
• Oppsummerer hovedfokuset i politikken, lovverket, statlige planretningslinjer 

m.m. som ligger til grunn i norsk samfunns- og arealplanlegging.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 

• Omhandler 14 regionale bestemmelser og retningslinjer som legger føringer for 
kommunens arealplanlegging. 

• Oppsummerer og samordner hovedfokuset i de fleste andre fylkeskommunens 
planer: mineralforvaltning, areal- og transport, kulturvern, næringsliv osv.   



Lokale kommunale føringer

• Pågående prosess med kommuneplanens samfunnsdel.

• Kommunestyrevedtak fra 24.06.2020 om fem underliggende prinsipp for 
kommuneplanarbeidet:

- Flersenterkommunen
- Todelt vekststrategi
- Folkehelse
- Klima og energi
- Innbyggermedvirkning

• Andre kommunale planarbeid i kommunen.



Formål



Hovedformålet slik som det er formulert i planprogrammet: 

«Planarbeidet skal gi nye Holmestrand kommune et oppdatert styringsverktøy for overordnet, strategisk og 
langsiktig arealplanlegging i tråd med lokal samfunnsutvikling og politiske mål, regionale og nasjonale 
føringer samt endringer i lovverket. Holmestrand skal igjennom kommuneplanrevisjonen sikre muligheten 
for vekst og utvikling i kommunen, innenfor en forsvarlig og bærekraftig ramme. Arealdelen skal ha et 
oppdatert sett med planbestemmelser og retningslinjer som bidrar til en tydelig, forutsigbar og effektiv 
saksbehandling». 

Grunner til at arealdelen bør revideres: 

• Behov for bedre samordning: Gjeldende kommuneplan er sammensatt av 4 arealdeler fra de tidligere 
kommunene Holmestrand, Hof, Sande og Re. Planleggingen i de tidligere kommunene bygger på 
forskjellige utfordringer, ambisjoner og motivasjoner. 

• Behov for oppdatering: De tidligere kommuneplanene ble vedtatt i 2014-2015. Det betyr at de trolig var 
påbegynt i 2011-2012. Siden den gang har mye blitt endret: lovverk, nye nasjonale føringer, nye regionale 
planer, mange nye reguleringsplaner er vedtatt osv.

• Holmestrand er en kommune med vekst og utvikling: I kommuner der mye skjer, er behovet for 
oppdaterte planer størst. Stor tilflytting, høy utviklingstakt for boliger, stort potensial for vekst innen 
næring og bolig, behov for sosial infrastruktur osv.



Organisering, 
medvirkning og 

fremdrift



Organisering



Formelle krav til medvirkning Lovhjemmel  Kommentar 
Høring og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram PBL § 11-13 

Annonseres i Jarlsberg Avis og Sande avis samt 
på kommunens hjemmeside. 

Varsel om oppstart av planarbeid  
(med mulighet for å fremme innspill og 
endringsforslag til det kommende 
planarbeidet) PBL § 11-12 

Annonseres i Jarlsberg Avis og Sande avis samt 
på kommunens hjemmeside. Annonseres 
samtidig med høring og offentlig ettersyn av 
forslag til planprogram.  

Høring og offentlig ettersyn av planforslag PBL § 11-15 
Annonseres i Jarlsberg Avis og Sande avis samt 
på kommunens hjemmeside. 

 
Andre former for medvirkning Lovhjemmel  Kommentar 
Åpent møte/folkemøter under 
planarbeidet PBL § 5-1 

Antall møter og møtested avklares nærmere 
underveis i prosessen.  

Dialog med kommunale råd  PBL § 5-1 
Antall møter avklares nærmere underveis i 
prosessen.  

Dialog med organisasjoner, foreninger og 
andre samfunnsaktører PBL § 5-1 

Hvilke aktører og antall møter avklares nærmere 
underveis i prosessen.  

Dialog og samarbeid med nabokommuner 
og andre offentlige myndigheter PBL § 5-1 

Det vil i noen sammenhenger være behov for å 
avklare problemstillinger på tvers av 
kommunegrenser.  

Regionalt planforum  PBL § 5-3 
Benyttes ved behov for å eventuelt avklare 
problemstillinger underveis i prosessen.  

 

Medvirkning



Fremdrift



Viktige tema og problemstillinger



Oppdatering av plankart, bestemmelser og retningslinjer

By- og senterutvikling
• Utvikling av kommunens tre hovedsenter og øvrige mindre senter
• Holmestrand by: konkretisering av byarealstrategi og utvikling av «nordbyen».
• Fortetting og knutepunktutvikling i Holmestrand by og Sande sentrum.

Arealer til utbygging: 
• Boligformål
• Nærings- og industriformål
• Formål offentlig tjenesteyting 

Klima- og miljøvennlig transport
• Tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv. 

Klima, natur og miljø
• Klimatilpasning og samfunnssikkerhet
• Naturmangfold
• Jordvern
• Kystarealer og strandsone
• Sikring av drikkevannskilder

Andre tema og problemstillinger



Behov for utredninger, analyser og 
kunnskapsgrunnlag 



Aktuelle utredninger og analyser (ikke uttømmende)
• Arealregnskap
• Arealbehov
• Demografisk statistikk og framskriving  

Parallelle planprosesser (ikke uttømmende) 
• Skole- og barnehageplan
• Regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark
• Kommunedelplan for klima,- energi- og miljø 
• Strategisk næringslivplan
• Hovedplan vann og avløp

Aktuelle kilder til kunnskapsgrunnlag (ikke uttømmende): 
• Egen kartinnsynsløsning 
• Nasjonal vegdatabank (Statens vegvesen)
• Temakart for RPBA (Vestfold fylkeskommune)
• Yggdrasil (Fiskeridirektoratet)
• Naturbase (Miljødirektoratet)
• Askeladden (Riksantikvaren)

Pålagte utredninger etter plan- og bygningsloven: 
• Planbeskrivelse 
• Konsekvensutredning
• Risiko- og sårbarhetsanalyse



Arealpolitiske føringer -
Arealstrategi



Arealstrategien skal ligge til grunn i 
vurderinger i planarbeidet for ny 
kommuneplan. Den bygger på: 

• Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023. 

• Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk, RPBA.

• videreføring av sentrale hovedtrekk 
som ligger til grunn i 
utviklingsstrategier i gjeldende 
kommuneplan. 





• Arealstrategien er et veikart for den nye 
arealdelen.

• Oppsummert i 16 punkt om: 
- Senterstruktur
- By,- senter- og stedsutvikling
- Handel og næringsliv
- Transport 
- Klima, natur og miljø 



Arealinnspill til arealdelen 



• Det vil i kommuneplanarbeidet være mulig å fremme innspill (arealinnspill) til endret 
arealbruk, bestemmelser eller retningslinjer. 

• Ideelt sett bør planprogrammet fastsettes før man åpnet opp for arealinnspill. I denne 
revisjonen åpner vi opp for dette samtidig som planprogrammet legges ut på høring. Dette gjør 
at vi «sparer inn» noen måneder med tid. 

• Alle kan fremme arealinnspill. Med «alle» siktes det til grunneiere, næringsliv, innbyggere, 
kommuneadministrasjonen og politisk nivå, andre offentlige myndigheter, lag og 
foreninger m.m. 

• Arealinnspill siles av administrasjonen på bakgrunn av arealstrategien, egenvurdering fra 
forslagsstillere og administrasjonens konsekvensutredning og ROS-analyse. 



Gå til «kunngjøringer» på 
kommunens nettside.

Der finner du blant annet 
planprogrammet til arealdelen og 
informasjon for hvordan du går 
frem for å sende innspill til 
arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. 



Utdrag fra mal for arealinnspill



Digitalt skjema for arealinnspill

• Ønske om at skjema brukes til innspill. 
Intensjonen er at forslagsstiller bruker skjema til 
å utarbeide gode og veldokumenterte 
arealinnspill. 

• Innledende del av skjemaet er obligatorisk.

• Resten er valgfritt å svare på. Du vurderer selv 
hva du anser som relevant for å belyse ditt 
innspill.

• Ta kontakt med kommuneplanlegger Håkon 
Randal hvis du har spørsmål:

Epost:
Hakon.randal@holmestrand.kommune.no

Mobil:
90561447

mailto:Hakon.randal@holmestrand.kommune.no


Utviklingstrekk 









2000 2005 2010 2015 2020 Endring Endring (%)
Holmestrand 9505 9776 10252 10868 11668 2163 22,8
Hof 2968 3078 3071 3161 3183 215 7,2
Sande 7431 7733 8514 9285 10140 2709 36,5
Uoppgitt 59 15 42 23 20 -39 -66,1
Hele kommunen 19963 20602 21879 23337 25011 5048 25,3



2000 2005 2010 2015 2020 Endring Endring (%)
Holmestrand 1700 1660 1724 1930 2147 447 26,3
Ekeberg-Borgen 4753 5067 5387 5683 6056 1303 27,4
Gullhaug-Hillestad 3052 3049 3141 3255 3465 413 13,5
Hof-Eidsfoss 1832 1986 1969 2029 2047 215 11,7
Kårby-Vassås 1136 1092 1102 1132 1136 0 0,0
Bekkestranda 2677 2705 2927 3225 3902 1225 45,8
Sande 2278 2426 2958 3246 3359 1081 47,5
Nordre Sande 2476 2602 2629 2814 2879 403 16,3
Uoppgitt 59 15 42 23 20 -39 -66,1
Hele kommunen 19963 20602 21879 23337 25011 5048 25,3









Bygge/utviklingsområde Formål Areal (ca. daa) Plantype Antall boliger (Ca.) Antatt – år opparbeiding/ferdigstilt
Botne Hillestad elvetun Boliger 24 Detaljreguleringsplan 46 2022 - 2026

Solbergjordet Boliger 115 Detaljreguleringsplan 312 2022 - 2028
Solberggrenda platå Boliger 19 Detaljreguleringsplan 32 2023 - 2026
Nordre Berg Boliger 140 Detaljreguleringsplan 50 2022 - 2026
Stubbsrød Boliger 23 Detaljreguleringsplan 16 2022 - 2026
Totalt 321 456

Ekeberg Eikelundåsen Boliger 27 Detaljreguleringsplan 112 2022 - 2026
Gjesten kvartalet Boliger 1 Detaljreguleringsplan 15 2022 - 2026
Strandholmen nord Boliger 20 Detaljregulering 120 2023 - 2027
Mistel Park - Grefsrud Boliger 61 Detaljreguleringsplan (gjenstår/bebyggbart) 50 2022 - 2026
Hvittingfossveien - 92 Boliger 5 Detaljreguleringsplan 20 2022 - 2026
Hvittingfossveien - 121 Boliger 4 Detaljreguleringsplan 13 2022 - 2026
Ekeberg gartneri Boliger 28 Detaljreguleringsplan 105 2022 - 2026
Gausetangen gamle skole Boliger 3 Detaljreguleringsplan 32 2021 à 30 av 32 boenheter solgt
Totalt 149 467

Kleiverud Skogveien 16 Boliger 3 Detaljreguleringsplan 6 2022 - 2023
Kleivantoppen Boliger 71 Detaljreguleringsplan 58 2022 - 2026
Søndre Kleivan Boliger/Næring 76 Detaljreguleringsplan 174 2019 - 2023
Olav Duuns vei Boliger 10 Detaljreguleringsplan 44 2022 - 2026
Totalt 160 282

Hof Kolstadjordet Boliger 16 Detaljreguleringsplan 60 2022 - 2024
Prestegårdshagen - Hof Boliger 288 Detaljreguleringsplan 259 2020 - 2028
Totalt 304 319

Haga  Bergbakken Boliger 7 Detaljregulering 58 2019 - 2021
Wingejordet Nord Boliger 41 Detaljregulering 314 2022 - 2028
Sande sentrum øst Boliger 195 Områdereguleringsplan 450 2023 - 2028
Tandbergåsen Boliger 18 Detaljreguleringsplan 72 2022 - 2026
Nedre del av Hanekleiva Boliger 201 Detaljreguleringsplan 50 2022 - 2028
Totalt 462 944

Selvik  NJB-samlet Boliger 480 Områdereguleringsplan er vedtatt - totalt 1150     600 2020 - 2040
Løkkatoppen (Bjørnstadfeltet) Boliger/næring 145 Detaljreguleringsplan 320 2020 - 2040
Totalt 625 920

Galleberg 0 0
Totalt 0 0

Kjeldås  Klevjerhagen Boliger 8 Detaljreguleringsplan 24 2019 - 2021
Totalt 8 24



Areal (ca. daa) Antall boliger (ca.) Antatt – år opparbeiding/ferdigstilt
Botne 321 456 2022-2028
Ekeberg 149 467 2021-2027
Kleiverud 160 282 2019-2026
Hof 304 319 2020-2028
Haga 462 944 2019-2028
Selvik 625 920 2020-2040
Galleberg 0 0
Kjeldås 8 24 2019-2021
Totalt 2029 3412 2019-2040



• Høy vekst i folketallet over lang tid vitner om at Holmestrand er en kommune i stor 
utvikling. Kommunen er i dag et attraktivt sted å bosette seg. 

• Kombinasjonen av god transportmessig infrastruktur, nærhet til regionale arbeidsmarked 
samt tilgang på store næringsområder, skaper muligheter gode muligheter til å utvikle  
og etablering nye bedrifter og arbeidsplasser. 

• Den høye utbyggingstakten gjør også Holmestrand til en «presskommune», der 
jordbruksland, naturområder, naturmangfold, strandsone m.m. står i fare for å bli 
nedbygd eller gå tapt. 

• For å bevare mange av de verdier og kvaliteter som nevnes her, er en avhengig av å 
utnytte dagens utbyggingsarealer og infrastruktur på en mer effektiv og miljøvennlig 
måte enn tidligere. En viktig overordnet nasjonal strategi for dette er å videreutvikle 
eksisterende senterstruktur til å bli kompakte byer, - senter og tettsteder, uten at 
utviklingen går på bekostning av kvaliteter i bo- og levemiljø. 

• En oppdatert arealdel gir kommunen mulighet til å tilrettelegge for samfunnsutvikling, 
men er også det viktigste verktøyet for å styre vekst og utvikling innenfor en forsvarlig og 
bærekraftig ramme. 
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