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Innledning  
Temaplan plan og teknisk skal gi grunnlag for utvikling av sektoren framover, i samspill med de andre 

sektorene i Sør-Aurdal kommune. Den skal gi en oversikt over utfordringsbildet, og hvordan vi skal 

jobbe for å ta tak i disse utfordringene gjennom etablerte mål og strategier. Sammen med 

kommuneplanens samfunnsdel skal den gi grunnlag for konkrete prioriteringer, og bidra til bedre 

helhetsløsninger og mer forutsigbare rammevilkår både for kommunens virksomhet og for 

befolkningen. Gjennomføringen av planen skjer gjennom ressursrammene i kommunens 

handlingsprogram.  

Visjon for Sør-Aurdal kommune 
Sør-Aurdal skal være en kommune der alle innbyggerne sikres en god livskvalitet i alle faser av livet, 

og der bærekraftig forvaltning av naturressurser står i fokus. Sør-Aurdal kommune skal gjennom 

tilrettelegging og positive holdninger til utvikling, bli en god kommune å bo i, flytte til og besøke.  

Hovedmålsetninger for Sør-Aurdal kommune 

 Innbyggerne i Sør-Aurdal skal leve gode liv i et trygt samfunn hele livet. 

 Sør-Aurdal kommune sikrer inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremmer muligheter for 

livslang læring for alle.  

 Sør-Aurdal kommune fremmer varig, inkluderende, bærekraftig økonomisk vekst og full 

sysselsetting for alle.  

 Sør-Aurdalsamfunnet etablerer nye og sterke partnerskap, og har virkemidler og samarbeid på 

tvers av myndigheter, næringslivet og lokalsamfunnet for å oppnå en bærekraftig utvikling.  

 Sør-Aurdal kommune handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av 

dem.  

Planprosessen 
Utarbeiding av temaplan for plan og teknisk er vedtatt i kommunens planstrategi, av kommunestyret 

14.05.2020. Temaplanen er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 16.09.2021, 

med grunnlag i folkehelseoversikten, vedtatt 07.11.2019.  

Tidspunkt Aktivitet Kommentar 

19.10.2020 Møte planavd. Informasjon om samfunnsdelen, personas og 
innspill 

16.03.2021 Møte avd. teknisk drift Informasjon om samfunnsdelen og innspill 

09.06.2021 Møte sektor plan og teknisk Orientering om temaplanen 

01.09.2021 Utkast  Gjennomgang av utkast, internt 

06.09.2021 Gjennomgang avd. ledere  

13.09.2021 Gjennomgang planavd.  

 Gjennomgang teknisk drift  

20.09.2021 Frist for interne innspill  

20.09.2021 Samordning  Ledergruppa 

04.10.2021 Sak i rådene  

05.10.2021 Politisk behandling Formannskap 



21.10.2021 Politisk vedtak Kommunestyret 

 

Plan og teknisk 

Lovgrunnlaget  
Det juridiske grunnlaget for kommunens oppgaver innen plan og teknisk er definert i ulike lovverk. 

De mest sentrale lovverkene for sektoren er:  

 Plan- og bygningsloven 

 Jordloven 

 Skogloven 

 Konsesjonsloven 

 Folkehelseloven 

 Kommunehelseloven 

 Matrikkelloven 

 Viltloven 

 Innlandsfiskeloven 

 Friluftsloven 

 Forurensningsloven 

 Naturmangfoldloven 

 Motorferdselloven 

 Innlandsfiskeloven 

 Vannressursloven 

 Beredskapsloven 

 Vass- og avløpsanleggslova 

 Matloven 

 Veglova 

 Husleieloven 

 

Nasjonale og regionale føringer 
FNs bærekraftmål gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å 

nå målene. For at utviklingen skal være bærekraftig må bærekraft ivaretas innen miljø, økonomi og 

sosiale forhold. Sør-Aurdal har utfordringer knyttet til alle de tre bærekrafts dimensjonene, og 

beslutninger som tas i kommunen må vurderes opp mot disse. 

De mest sentrale nasjonale og regionale føringene for sektoren: 

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

 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming  

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  

 Nasjonal jordvernstrategi  

 Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 

 



 Innlandsstrategien  

 Regional plan for verdiskapning 

 Regional plan for kompetanse 

 Regional plan for samferdsel 

 Regional vannforvaltningsplan 

 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 

 Regional plan for folkehelse 

 Regional plan for klima og energi 

 Kommunebilder 2020 

Kommunens plangrunnlag  

 

Figur 1, Det kommunale plansystemet, som temaplaner er en del av.  

- Folkehelseoversikten Sør-Aurdal kommune 2019  
- Kommunal planstrategi for Sør-Aurdal 2020 
- Kommuneplanens samfunnsdel 2021 
- Kommuneplanens arealdel 2010 

 



Andre aktuelle kommunale planer: 
- Økonomiplan 
- Landbruksplan 
- Klima- og energiplan 
- Boligsosial handlingsplan 
- Kommunedelplaner (areal) 
- Temaplan trafikksikkerhet 
- Plan for idrett og fysisk aktivitet 

 

Kvalitetsindikatorer  
Energiforbruk, avfall og sortering, vannforbruk, vannkvalitet, omdisponering av areal, oppdatert 

planverk og sykefravær. Indikatorene er målbare, og vil gi et bilde av utviklingen i kommunen innen 

områdene for temaplanen. 

Utfordringsbildet til Sør-Aurdal 
Sør-Aurdal har innbyggere som rapporterer om høy trivsel og lang botid. Tilgjengelighet til natur og 

friluftsliv gir muligheter for aktiviteter og rekreasjon. Sør-Aurdal er et populært område for 

fritidsaktiviteter, og 1.januar 2021 er det oppført 3519 fritidsboliger i kommunen. Det har vært en 

befolkningsnedgang på 12% siden 2000, og nedgangen er forventet å fortsette. Innbyggertallet per 

27.08.2020 er 2930. Forventet utvikling viser en negativ befolkningsframskriving der befolkningen i 

Sør-Aurdal i 2030 være 2811, og i 2050 vil den være 2734. Andelen av befolkningen over 75 år er 

høyere enn landsgjennomsnittet, og vil fortsette å øke.  

Befolkningsnedgang  
Sør-Aurdal kommune har historisk hatt større nedgang i befolkningen enn det som av statistisk 

sentralbyrå (SSB) har blitt fremskrevet med lav vekst i befolkningen. Andelen personer 75 år og eldre 

er høyere enn i landet ellers og vil øke. Andelen personer i arbeidsfør alder vil gå ned. Andelen barn 

mellom 0-15 år er fremskrevet å synke ytterligere. Det vil være viktig å planlegge for en nedgang i 

befolkningen og endring i befolkningssammensetning, og prioritere på en slik måte at innbyggere 

fremdeles vil ha mulighet til å leve gode liv i trygge samfunn, tross denne nedgangen.  

 

Utdanningsnivå, sosial ulikhet i helse  
Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde 

sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. I Sør-Aurdal viser statistikken at en 

tydelig høyere andel innbyggere har grunnskole som høyeste utdanningsnivå sammenlignet med 

landet for øvrig, og andelen er økende. Folkehelseprofilen 2021 viser at andelen av elever fra Sør-

Aurdal som gjennomfører videregående opplæring ikke er betydelig forskjellig fra landsnivået. 

Statistikk viser at fullføringsgraden for videregående utdanning ligger på snittet for landet, samtidig 

som den viser at andelen 30-39 år med grunnskole som høyeste utdanning i SAK ligger langt over 

snittet.  

Det er viktig for Sør-Aurdal å planlegge slik at alle barn og unge som vokser opp i kommunen trives, 

mestrer og ønsker å fullføre utdanning utover grunnskole, og at de ønsker å bosette seg i kommunen 

etter endt utdanning. På den måten gis barn og unge et bedre utgangspunkt i et 

folkehelseperspektiv, og slik kan kommunen bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. 

 



Helsetilstand i befolkningen 
Helsetilstanden i befolkningen statistisk sett, hva gjelder livsstilsrelaterte plager, kommer dårligere ut 

enn resten av landet, regionen Valdres og Oppland. Det vil være viktig for kommunen i evaluering, 

planlegging og gjennomføring av tiltak å kunne dreie fra kompenserende tjenester til tjenester som 

styrker den enkelte i eget liv. Forebyggende og holdningsskapende arbeid vil være en viktig 

folkehelseoppgave i alle tjenester og sektorer, og slik også bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. 

 

Plan og teknisk sitt utfordringsbilde 
Plan og teknisk sin kanskje viktigste rolle er planlegging og tilrettelegging for at andre offentlige 

tjenesteytere og ikke minst private aktører skal kunne utvikle og utøve sitt virke. Sektoren er sentral i 

planlegging og tilrettelegging for fremtidige tjenester og muligheter. Det er en stor utfordring å se 

hva som er fremtidens behov innenfor våre tjenester. Hvordan planlegger vi for og tilpasser oss, slik 

at våre tjenester og infrastruktur er gode og relevante når “fremtiden” er der? 

Aldrende befolkning vil kreve behov for planlegging, informasjonsarbeid og holdningsskapende 

arbeid for at fremtidens eldre i større grad må ta gode valg for egen bosituasjon og hvordan 

offentlige tjenester kan ytes. Tilgang på arbeidskraft og relevant kompetanse i mange yrker er 

allerede en utfordring. Dette vil bli en enda større utfordring når behovet for tjenester til en aldrende 

befolkning øker, samtidig som andelen av yrkesaktive kanskje vil gå noe ned. Rekruttering og 

kompetanseheving blir viktig for vår sektor, men også resten av kommunen og i det private. 

Kommunen har i dag mye bygningsmasse ift. Innbyggertall. En del av bygningsmassen er ikke 

tilpasset hvordan vi bør levere bygg og tjenester i dag, og heller ikke det man må forvente er kravet i 

fremtiden. Krav til tilgjengelighet, nærhet til andre relevante tjenestetilbud, gode funksjonelle bygg 

for både ansatte og brukere, bør ha høy prioritet fremover. Dette er viktig for å nå energi- og 

klimamål, ha friske ansatte, bedre tilgjengelighet og gi et bedre tjenestetilbud for å øke livskvalitet. 

Vi må tenke globalt, men handle lokalt i miljø- og klimaspørsmål. Vi må se på den overordnede 

samfunns- og arealplanleggingen, gjenvinning og avfallssortering, miljøtilstand i vassdrag, med tanke 

på både offentlig og privat aktivitet, energibruk og bedre mobilitetsløsninger. En framtidsrettet og 

bevisst holdning vil bidra til at dette kan bli et fortrinn for vår region, som kan bidra til bærekraftig 

utvikling og økonomisk vekst både for kommunen og næringslivet. 

Skal vi kunne levere gode og fremtidsrettede tjenester og nå de andre hovedmålene så er nøkkelen 

samarbeid. Godt samarbeid både på tvers av sektorer, myndigheter og det private kan sikre at flest 

mulig får de tjenestene og mulighetene som vi både plikter og bør gi våre innbyggere. Dette krever 

engasjement og vilje blant de involverte for å lykkes! 

  



Satsningsområder og tiltak 

Satsningsområdene i Sør-Aurdal  
I planstrategien til Sør-Aurdal er fem av FNs bærekraftmål valgt ut som mest vesentlige for 

kommunen, og disse danner utgangspunkt for satsingsområdene i samfunnsdelen. Disse skal 

videreføres i alle planer i kommunen.  

 

3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.  

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid 

for alle.  

13. Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem.  

17. Samarbeid for å nå målene om en bærekraftig utvikling 

 

  



Satsningsområde: Et godt sted å være 
 

 

 

FAKTA: Det bor i underkant av 3.000 i Sør-Aurdal. Andelen over 75 år og eldre er høyere enn ellers 
i landet og øker. Andelen barn 0-15 år vil sannsynligvis synke ytterligere. Innbyggere i Sør-Aurdal 
kommune rapporterer om høy trivsel og lang botid. 
I kommunen er det rundt 3.500 fritidsboliger, og det er blant annet skiløyper, turstier, alpinanlegg 
skytebaner. Samtidig ser en at mange er lite aktive, og at økt tilrettelegging vil gi en større 
aktivitet. Møteplasser er pekt på som et ønske i alle innbyggerundersøkelser. 

 

Det vil være viktig å planlegge for en faktisk nedgang i befolkningen og endring i 

befolkningssammensetning. Den subjektive livskvaliteten handler om hvordan livet oppleves for den 

enkelte, med følelser som ro og glede. Den objektive livskvaliteten handler om hvor god livssituasjon 

en har, som helsetilstand, materielle levekår, arbeidsoppgaver og fritidssysler. Samfunn med god 

sosial bærekraft er basert på tillit, trygghet og tilhørighet i et samfunn. 

Et godt sted å bo: innbyggeren 
Mål Strategi - Hva gjør vi? 

Bedre livskvalitet – sosial 
bærekraft 

Ha trygge, attraktive og interessante bygg. 
Bidra til positiv utvikling av folkehelsen. 
Skape mer levende sentrum og bidra til stedsutvikling. 

Sikre at bygg og uteområder er 

tilgjengelig for flest mulig. 

Ha fokus på universell utforming. 
Vurdere tiltak for å se på framkommelighet. 

Bidra til at folk kan bo hjemme lengst mulig.  

Bidra til gode møteplasser for alle aldersgrupper. 

Flest mulig skal ønske å bo 

i Sør-Aurdal. 

Legge til rette for økt bosetting, finne løsninger for de som 
ønsker bolig.  
Videreutvikle og forbedre tjenester.  
Økt kjennskap om hva kommunen jobber med. 
Legge til rette for pendling, nord/sør/øst/vest. 

Utvikle ordning i samarbeid med andre tjenester og 

frivilligheten for nyinnflyttede. 

Bidra til økt klima- og miljøfokus. Sikre klima- og miljørådgivning på brukernivå. 
Tilrettelegge for og kreve miljøvennlige løsninger generelt. 

Tilrettelegge for miljøvennlig løsninger til og fra jobb.  

Bidra til miljøvennlig bygging. 

Legge til rette for å videreutvikle miljøvennlig oppvarming. 



Kreve gode bygg som har lave oppvarmingskostnader og 

varer lenge.  

Sikre ivaretakelse av avfallsbehandling ved rivning og nybygg.  

Samarbeid for økt bolyst. Samarbeid med frivillighet og tjenester. 
Økt kunnskap om prosesser og medvirkning.  

 

Et godt sted å besøke og å være på fritida 
Mål Hva gjør vi? 

Bidra til økt klima- og miljøfokus.  Tilrettelegge for miljøvennlig transport, videreutvikle og 

forbedre kollektivtransport og delingsøkonomi. 

Søke minst mulig utslipp knyttet til rehabilitering og nybygg.  

Søke minst mulig energibruk i formålsbygg. 

Mer aktivitet og økt deltakelse. 

 

Tilrettelegge for aktivitet 

 

Utvikling av tilbud gjennom godt 

samarbeid. 

 

 

Tilrettelegge for økt kjennskap om tilbud og aktiviteter. 

Sikre universell utforming av møteplasser. 

Sikre tilrettelegging for flerbruk. 

Utvikle gode møteplasser i nærmiljøet. 

Tilrettelegge for aktiviteter for alle. 

Bidra til bedre tilgang for fritidsaktiviteter og 

fellesgodefinansiering.  

Tilrettelegge for felles korttids-kontorplasser. 

Utvikling gjennom godt samarbeid. 

 

Økt bevissthet om felles målsetning og møtepunkt.  

Søker ny kunnskap om utvikling. 

Samarbeid internt i kommunen og med frivillighet.  
Jobbe for felles målsetting, utvikle felles møtepunkt. 

 

Et godt sted å jobbe; kommunen som arbeidsgiver og utvikling næringsliv 
Mål Strategi - Hva gjør vi? 

Kultur for utvikling og læring 

 

Økt andel lærlinger 

 

Inkluderende arbeidsmiljø 

 

Forutsigbarhet 

 

Sette krav til kompetent arbeidskraft og fagkompetanse – 
etter og videreutdanning. 
Utvikle totalpakke for lærlinger i kommunen. 

Stille krav om lærlingebedrift ved innkjøp. 

Styrke fagområder med mer kompetanse. 
Kompetanse bidrar til å finne de riktige løsningene. 
Legge til rette for arbeidstakere. 

Sikre attraktive arbeidsplasser. 

Større mangfold i næringslivet. 
 
Utvikling i landbruket. 

 

Økt bevissthet rundt mulighetsrom ved innkjøp. 
Tilrettelegge for videreutvikling i landbruk og 

tilleggsnæringer.  

Tilrettelegge for nyetableringer og videreutvikling av 

virksomheter.  

Tilrettelegge for å utnytte eksisterende markedsområder. 

Økt fokus på grønt skifte for å 

bidra til bedre bærekraft både for 

miljø og økonomi. 

Bidra til å skape tydelig mål, som videreutvikles. 
Tilrettelegge for redusert klimagassutslipp.  
Søke etablering av foretak med fokus på det grønne skiftet. 

Godt samarbeid internt i 

kommunen for bedre 

tjenesteproduksjon og forvaltning.  

Sikre bærekraftig økonomisk vekst.  
Bidra til utvikling av miljøfokus i anskaffelsesstrategi. 
Sikre kobling mellom samfunnsdel og handlingsplan. 



 

Godt samarbeid i Valdres for å 

gjøre oss mer robuste.  

 

Godt samarbeid med næringslivet 

for å sikre at kommunen bidrar 

med tilrettelegging, både for 

utvikling av næringslivet og 

kommunen.  

Bidra til hospitering internt mellom tjenestene.  

Legge til rette for godt samarbeid internt på avdelingene.  

Videreutvikle samarbeid i Valdres for å sikre fagmiljø.  

Involvere andre tjenester og eksterne i prosesser. 
Bruke lokale tilbydere når mulig.  
Søke utvikling av næringslivet med fellesarrangement. 
 

 

Satsningsområde: Bærekraftig forvaltning av areal 
 

 

 

FAKTA: Kommuneplanens arealdel slår fast bruken av arealene i kommunen. Her skal arealbruk 
hensyntas, og blant annet klima og fareområder. Det er sterke nasjonale føringer i arealbruken. 
Kommuneplanens samfunnsdel viser retningen til Sør-Aurdal, og hvilke hovedområder vi ønsker å 
ha fokus på. Temaplaner er viktig for å kunne definere retningen nærmere for fagfelt. 

 

Arealbruken for bygg og forskjellige formål, samt infrastruktur har stor betydning for løsninger 

knyttet til klima og miljø. Det er en svært stor tomtereserve for fritidsboliger, som må hensyntas ved 

arealplanlegging framover.  Det bør unngås omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, samt myr og 

skog med god bonitet.  

Mål Strategi - Hva gjør vi? 

Forebygge, redusere og tilpasse 

seg konsekvensene av 

klimaendringer.  

 

 

Målrettet arbeid med samfunnssikkerhet og klimatilpasning, 

gjennom ROS-analyser.  

Økt kunnskap om aktsomhets- og faresoner. 
Bidra til å redusere risiko i aktsomhet- og faresoner. 

Bidra til redusert risiko for ras og flom ved veibygging og  
-vedlikehold. 
Sikre god veiledning om aktsomhet- og faresoner. 

Miljøfyrtårnsertifisering av kommunen og bedrifter.  

Redusere total miljøbelastning. Minimere energibruk og utslipp. 
Søke miljøvennlige kraftkilder.  
Målsetting om miljøvennlig reservekraft. 
Se på mulighet for å bli energiprodusent via formålsbygg. 



Sikre god og framtidsrettet 

arealbruk. 

Videreutvikle allerede regulerte områder. 

Gjøre vurderinger om nye areal skal tas i bruk (reguleres). 

Mer fokus på klimavennlige løsninger ved planarbeid. 

Alle har tilgang til rent drikkevann 

og et tilfredsstillende 

avløpssystem.  

 

Tilrettelagt infrastruktur. 

 

Effektiv og miljøvennlig 

renovasjon- og avfallshåndtering.  

Sikre god infrastruktur og effektiv drift for vann og avløp. 
Sikre god renseeffekt ved kommunale renseanlegg.  

Forebygge avrenning.  

Vurdere kommunal involvering for vann og avløp ved 

utvikling av områder.  

Offentlig vei tilpasses befolkning og øvrig infrastruktur. 

Begrense konsekvensene hvis infrastruktur blir ødelagt.  

Ha digitale løsninger som gir mergevinst.  

Bidra til økt sorterings- og gjenvinningsgrad. 

Attraktive boligtomter 

 

Variert botilbud og boligsammensetning. 

Utvikle områder med kortere avstander og gåavstand til 

tjenester. 

Attraktive fritidsboligområder Sikre god utvikling i hytteområder i samarbeid med utbygger 

og frivillige. 

Attraktive næringsareal Arealplanlegging for industri og næringsaktivitet. 

Utvikle og videreutvikle industriområder utenfor sentrum. 

 Sikre attraktive friluftsområder.  Forvalte biologisk mangfold, kulturlandskap, natur og vann 

på en bærekraftig måte.  

Fokus på fortetting, for å unngå urørte områder.  

Bygningsareal Rasjonalisere byggeareal på formålsbygg. 
Mer energieffektive bygg. 

Søke fleksible og brukervennlige bygg, som er framtidsrettet.  
Tilpasse tjenesteproduksjonen til befolkningen. 

Godt samarbeid Planarbeid er kommunens ansvar, må gjøres i dialog med 
andre parter.  
Sikre gode prosesser. 
Sikre godt samarbeid med VKR. 
Bidra inn i beredskapsgrupper. 

 
 

 

  



Satsingsområde: Økt digitalisering 
 

 

 

FAKTA: Rundt 90% av innbyggerne i Sør-Aurdal har tilgang til fiber i 2020. Tilgang til gode og sikre 
mobil- og bredbåndstjenester er en forutsetning for digitalisering av samfunnet. De digitale 
løsningene er og vil være en viktig del av utviklingen i samfunnet framover. 

 
Digitaliseringen har betydning for blant annet helsetjenester, utdanning og folks arbeidshverdag. 
Den digitale dekningsgraden er god, men det er noe begrenset kunnskap om bruk av dagens 
muligheter og framtidsmulighetene. Dette kan gi en sosial forskjell, der enkelte grupper kan 
ekskluderes fra den digitale utviklingen. Digitaliseringen gir store muligheter for å jobbe mer effektivt 
og på andre måter enn vi har gjort, i tillegg til å aktivt bli brukt for å løse behov i tjenestene.  
 

Mål Hva gjør vi? 

Redusere digital ulikhet.  Legge til rette for videre fiberutbygging og utbygging av mobilnett. 

Tilrettelegge for videre digital utvikling. 

Legge til rette for opplæring i bruk av digitale løsninger i 

samarbeid med andre tjenester. 

Redusere transporttid og – 

kostnader. 

Delta og holde møter, seminar og opplæring på digitale 

plattformer.  

Utnytte muligheter i digitale 

løsninger. 

Sikre oppdatert programvare og løsninger. 

Delta i samarbeid for å finne fremtidsrettede løsninger. 

Redusert energibehov. Ha oppdaterte løsninger i formålsbygg. 

Godt samarbeid for bedre 

behovskartlegging og 

kunnskap. 

Legge rette for god dialog mellom tjenesteområdene i kommunen.  

Bidra til god dialog med IKT Valdres, for å sikre bedre løsninger. 

Behovskartlegging gjennom samarbeid mellom tjenestene.   

 


