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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, revidert 28.05.15, vedtas i samsvar med plan- og
bygningslovens § 11-15 med vedtatte endringer:
2. Side 31: Siste kulepunkt strykes. (Spredt boligbygging skal begrenses) / I “Den levende
øyen” fjernes punktet “spredt boligbygging skal begrenses”
3. Side 34: 3. kulepunkt endres til: Ved etablering av nye boligområder bør det være tilgang
på friluftsområder / I “Den levende øyen” endres punktet “Ved etablering av nye
boligområder bør det ikke være mer enn 500 meter til nærmeste friluftsområde” til “Nye
boligområder bør etableres nær friluftsområder”
Arealstrategi – bakgrunnsdokument
4. Side 4: Nytt kulepunkt: Ved broforbindelse, både i nord eller syd, må gang- og sykkelvei
bygges.
5. Side 4: 2. kulepunkt endres til: Ved etablering av nye boligområder bør det være tilgang på
friluftsområder.
6. Side 4: 4 kulepunkt endres til: Boligbygging bør primært legges langs hovednettet for
kollektivtrafikk og allerede etablerte boligområder.
7. Side 4: 6. kulepunkt strykes. (Spredt boligbygging skal begrenses)
6. kulepunkt endres til: Spredt boligbygging kan gjennomføres der det faller naturlig, som
slekts eiendommer.
8. Side 4, 2 avsnitt. Første setning i Lokalsenter endres til: Som nevnt har Askøy kommune i
dag en senterstrukturspredning som peker ut Strusshamn, Kleppe, Juvik, Florvåg, Ravnanger
og Fromritoppen som lokalsentre.
9. Side 9: Kulepunkt 4 endres til: Det skal legges inn tilstrekkelig naustområder for
fremtiden.
10. Side 10: 4. kulepunkt endres til: Ved etablering av nye boligområder bør det være tilgang
på friluftsområder.
11. Side 11:3. kulepunkt endres til: Blå- og grønne strukturer skal kartlegges og vektlegges ved
regulering og utbygging.
12. Side 12: 2 kulepunkt endres til: Barnehager bør ha gangavstand til grøntområder eller
friluftsområder.
I “Den unge øyen” endres punktet “Barnehager skal ha gangavstand til grøntområder eller
friluftsområder” til “Barnehager bør etableres innenfor gangavstand til grøntområder eller
friluftsområder”
Planen påføres revisjonsdato 18.06.2015.
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INNLEDNING
Kommuneplanen som styringsverktøy
Kommuneplanen er kommunens overordnede og langsiktige styringsdokument. Den er
kommunens viktigste verktøy for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling,
arealforvaltning og tjenesteproduksjon.
En samlet kommuneplan består av samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. I samfunnsdelen
skal det tas strategiske valg for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som
organisasjon. Samfunnsdelen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges
opp de fire påfølgende år eller mer. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen
mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen består av planbeskrivelse, kart
og bestemmelser som fastlegger kommunens arealbruk med juridisk bindende virkning.
I hver ny valgperiode skal kommunestyret vurdere om og i hvor stor grad kommuneplanen
skal revideres. For denne kommunestyreperiode er det vedtatt at kommuneplanens
samfunnsdel skal revideres.

Om samfunnsdelen
Samfunnsdelen inneholder retningsvalg og mål for kommunens utvikling, både for
Askøysamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er med på å
definere og formidle kommunens identitet og hvilken retning kommunen ønsker å gå.
Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder i planperioden.
Perspektivet skal være overordnet og tverrfaglig og planen gir føringer for kommunens øvrige
planlegging og virksomhet.
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har følgende satsingsområder:

Den helsefremmende øyen
Den levende øyen
Den grønne øyen
Den unge øyen
Den skapende øyen
For hvert satsingsområde angir samfunnsdelen hovedmål og delmål samt strategier for å nå
disse. Målsettinger for tema som ikke inngår i samfunnsdelen fremkommer i
kommunedelplaner og temaplaner som ellers utarbeides i kommunen.
Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som skal vise sammenhengen mellom
samfunnsutvikling og arealbruk. Strategien angir hovedprinsipper for arealforvaltningen i
Askøy og skal være førende for neste rullering av arealdelen. Arealstrategien er delt inn etter
satsingsområdene i samfunnsdelen for å tydeliggjøre hvordan mål og strategier må følges opp
i konkret arealbruk.
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Samfunnsdelen som folkehelseplan
Folkehelse har lenge vært et satsingsområde for Askøy kommune, men har manglet
forankring i overordnet planlegging. Med økt oppmerksomhet rettet mot bakenforliggende
faktorer som påvirker helsen, som utdanning, jobb, bolig og oppvekstmiljø peker nytt lovverk
mot et bredere samfunnsrettet folkehelsearbeid. Samfunnsdelen et derfor et sentralt verktøy
for folkehelsearbeidet i kommunen.
Satsingsområdet Den helsefremmende øyen skal forankre kommunens folkehelsearbeid.
Planen gir mål og strategier for hvordan kommunen som organisasjon skal arbeide
systematisk og langsiktig for å legge til rette for en helsefremmende utvikling som bidrar til å
redusere sosiale forskjeller i helse. Prinsippene for folkehelsearbeidet som fremkommer her
skal være førende for de øvrige satsingsområdene i planen.
Samfunnsdelens satsingsområder er viktige arenaer for folkehelsearbeidet. Det er der
mennesker lever, virker og bor vi kan forme og utvikle de kvaliteter som fremmer helse,
trivsel og tilhørighet. Samfunnsdelen legger opp til en helsevennlig utvikling gjennom satsing
på gode oppvekstmiljø, skole og utdanning, arbeidsmiljø og nærmiljø som fremmer
deltakelse, sosiale nettverk, møteplasser, aktivitet og trygghet.

Oppfølging av samfunnsdelen
Samfunnsdelens delmål og strategier er overordnede og må følges opp og konkretiseres i
kommunens øvrige virksomhet og planlegging. All kommunal planlegging skal være
forankret i kommuneplanens samfunnsdel og bidra til å nå målsettingene for de ulike
satsingsområdene.
Kommune utarbeider en rekke planer innenfor sitt virksomhetsområde. Det er viktig at de
ulike planene gjenspeiler den utviklingen samfunnsdelen legger opp til. For å sikre en god og
effektiv styring, og hindre motstridende planer har Askøy kommune vedtatt et plansystem
med tre nivåer: Kommuneplan, kommunedelplaner og temaplaner. Systemet bygger på at
kommuneplaner og kommunedelplaner gir overordnede føringer som konkretiseres i mer
detaljerte temaplaner.
Samfunnsdelen inneholder ikke konkrete tiltak. Handlingsdelen til samfunnsdelen skal vise
hvordan delmål og strategier skal følges opp de påfølgende fire år eller mer. Handlingsdelen
vil angi mer konkrete strategier og tiltak enn selve samfunnsdelen. Handlingsdelen skal
samordnes med kommunens økonomiplan og revideres årlig.

Kommunens visjon
Askøy er del av vekstregionen nær storbyen Bergen, og er attraktiv både for bosetting og
næringsetablering. Kommunen ønsker å ta en aktiv rolle og være tett på når det gjelder å
styre og påvirke utviklingen. Dette gjelder både for boligutbygging, næringsetablering,
infrastruktur og samfunnsutvikling.
Å være et varmt samfunn med gode levekår innebærer å ha et godt oppvekstmiljø og et rikt
kulturliv; folk som bryr seg om og tar vare på hverandre. Befolkningen holder seg frisk og tar
vare på egen helse blant annet ved å bruke mulighetene som ligger i nærheten til sjøen og
naturen. Ved å være tett på og tilstedeværende kjenner kommunen behovene og skaper
dialog med de som bor og jobber her.
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Kommunens visjon er:

Tett på utviklingen – tett på menneskene.
Visjonen er lagt til grunn for arbeidet med samfunnsdelen. Gjennom hele prosessen har det
vært god dialog med både innbyggere, næringsliv, politikere, frivillige organisasjoner og
ansatte i kommunen. Ved å være tett på og lydhør får en større innsikt i hva som er viktig for
befolkningen og hva Askøy kommune bør satse på.
Det har vært et mål at visjonen skal gjenspeiles og tydeliggjøres i målsettinger og strategier i
samfunnsdelen. Askøy kommune skal være tett på menneskene og utviklingen slik at Askøy
blir en helsefremmende, grønn, levende, ung og skapende øy.

UTVIKLINGSTREKK
Befolkningsutvikling
Askøy kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 15 årene. Fra 2000 har
kommunen hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på ca 2,3 %. Den sterkeste veksten
var i årene etter at Askøybroen var nedbetalt, med en topp i 2008 da veksten var over 3 %.
Fra 2010 har veksten flatet ut, og i 2013 var befolkningsveksten 1,9 %. Figuren under viser
årlig prosentvis folkevekst fra 2000 til 2013.

Pr. 1.januar 2014 hadde Askøy 27 346 innbyggere. Det forventes en fortsatt sterk vekst i
Bergensregionen. For kommunens befolkningsprognose har en valgt å legge til grunn
Hordaland fylkeskommunes folketallsfremskriving – alternativ høy. Prognosen legger opp til
at Askøy i 2031 har passert 40 000 innbyggere. Dette tilsvarer en vekst på 47,2 % eller 12 917
nye innbyggere. Figuren under viser folkeveksten fra 2000 til 2014 i faktisk tall (mørk farge)
og fremskrevet folketall frem til 2030 (lys farge). (statistikk.ivest.no)
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Befolkningssammensetning
Askøy har den tredje yngste befolkningen i fylket med en gjennomsnittsalder på 36, 3 år i
2014 (Hordaland i tall, Hfk 2014). Askøy har en høy andel unge i forhold til både resten av
fylket og landsgjennomsnittet. I 2014 var 28,5 % av Askøys innbyggere under 18 år. Figuren
under viser prosentvis fordeling av funksjonelle aldergrupper. Tallene for 2014 er faktiske
tall, mens øvrige tall er framskrivinger basert på Hordaland fylkeskommunes framskriving –
alternativ høy. Figuren viser at veksten blir sterkest i de eldste aldergruppene. Veksten
kommer først i gruppen 68-79 år. Her vil den sterkeste veksten komme rundt 2020 da
andelen mellom 68 og 79 år øker fra 6,5 % i 2014 til 8,2 % i 2020 og 8,8 % i 2030. For
gruppen 80+ kommer den sterkeste veksten rundt 2025 og 2030. Fra 2014 til 2030 vil
andelen eldre over 80 år øke fra 2,9 til 4,3 %.
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Bolig
Askøy har en ensidig boligstruktur der 71 % av boligmassen er eneboliger. Trenden er at det
bygges flere rekkehus, småhus og leiligheter. Figuren under viser tallet på igangsatte boliger
fordelt på bygningstype fra 2000-2013. Fra 2006 til 2013 har andelen tomannsboliger gått
fra 8 % til 11 %, andelen rekkehus gått fra 9% til 11 % og andelen boligblokker gått fra 1% til
5 %.

Boligmassen er likevel ikke tilpasset familietypene på Askøy. I 2014 er det registrert 10 566
husholdninger på Askøy og det bor 2,5 personer per husholdning. Enslige og par uten barn
utgjør hele 54 % av husholdningene. Figuren under viser fordeling av familietyper for 2003.
(statistikk.ivest.no)
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Transport og infrastruktur
Biltrafikken på Askøy er økende og årsdøgntrafikken over Askøybroen har nå passert 20 000
kjøretøy. Andelen tunge kjøretøy utgjorde 7 % av årsdøgntrafikken i 2014 (svv.no).

I følge en befolkningsundersøkelse for reisevaner i Bergen vest (Skyss, 2013) har Askøy en
større kollektivandel på jobbreiser i forhold til Sotra. Kollektivandelen er på 25 % inklusiv
båtreiser. Tilsvarende tall for Sotra er 13 %. Båtforbindelsen mellom Kleppestø og Bergen er
viktig for kollektivtrafikken på Askøy. I følge Kollektivmeldinga 2013 (Hordaland
fylkeskommune) har antall reisende med båten økt med over 33 % fra 2007 til 2013.

Næringsliv og sysselsetting
Askøy har en arbeidsplassdekning på 52,7 % og er dermed bland de kommunene i Hordaland
med lavest dekningsgrad (Hordaland i tal 2/2014). Det vil si at Askøy har netto utpendling,
og i 2013 pendlet 8 245 personer ut av kommunen. Dette tilsvarer en utpendling på omtrent
59% og er en økning fra 53 % i 2005. De fleste pendler til Bergen og nabokommunene i vest.
Antall arbeidsplasser på Askøy har økt fra 5 969 i 2005 til 7 376 i 2013. Askøy hadde en
innpendling på ca 22 % i 2013, som er en økning fra 12 % i 2005. Figuren under viser
utviklingen av sysselsetting og pendling fra 2005 til 2013. (statistikkbanken, ssb.no)
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Det var i 2014 registrert 1 650 bedrifter på Askøy. Dette er en økning på 270 bedrifter fra
2009. Figuren under viser utvikling av antall bedrifter fra 2009 til 2014 (statistikk.ivest.no).
De fleste arbeidsplasser på Askøy finnes innen helse og sosial, varehandel, bygg og anlegg,
undervisning og offentlig administrasjon.

Askøy hadde en dekningsgrad for detaljhandlen på 65,4 % i 2011. Dette tilsvarer en
handelslekkasje på 703 millioner kroner. Askøy er den kommunen i Hordaland som har
størst del av omsetningen for detaljhandel gjennom kjøpesenter. 79,8 % av omsetningen skjer
gjennom kjøpesenter. (AUD-rapport 7-13, Hordaland fylkeskommune)
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DEN HELSEFREMMENDE ØYEN
Målet med folkehelsearbeidet er å gi alle innbyggerne på Askøy god helse – hele livet. Vi skal
fremme helse og trivsel og bidra til at de sosiale helseforskjellene blir mindre.
Folkehelsearbeidet skal gjøres på en måte som tilfredsstiller dagens behov, uten at det går ut
over behovene til kommende generasjoner. Satsing på et godt helsefremmende og
forebyggende arbeid gir en investering i et bedre liv for den enkelte og et bedre og
bærekraftig samfunn for oss alle.
Folkehelsearbeidet skal utføres i et livsløpsperspektiv og for å møte våre
folkehelseutfordringer må vi ta utgangspunkt i de tiltakene som bidrar til bedre helse i hele
befolkningen. Det er viktig å ha med seg at de holdninger og vaner som etableres i barne- og
ungdomsår, med stor sannsynlighet er med oss når vi blir voksne. Dette gjør at det
helsefremmende og forebyggende arbeidet bør vies ekstra stor oppmerksomhet i hverdagen
til barn og unge.
Sosial ulikhet i helse er en folkehelseutfordring. Forskning viser at dess bedre utdanning og
økonomi vi har, dess bedre helse har vi. Med Askøy kommunes ansvar for barnehage, skole,
lokal samferdsel, helsetjenester og kulturtilbud har vi gode muligheter for å påvirke de
levekårsfaktorer som er med på å skape den enkeltes og hele askøysamfunnets helse.
Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og når vi skal tenke folkehelse i alt vi gjør må alle
sektorer og avdelinger i kommunen bidra og ta ansvar.
Det lokale folkehelsearbeidet skal basere seg på tilgjengelig kunnskap om hva som påvirker
helsen positivt og hva som har negativ innvirkning på helsen. Gjennom oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer, vil vi ha nødvendig grunnlag for å ta valg og
prioriteringer som bedrer folkehelsen på Askøy.
Grunnlaget for god fysisk, psykisk og sosial helse og trivsel, ligger i muligheten til å delta i
samfunnet. Alle innbyggere, uavhengig av alder, livsfase, etnisitet og fysisk funksjon skal ha
mulighet til å delta og bidra i samfunnet. Her spiller frivillige organisasjoner en viktig rolle og
samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor er en suksessfaktor i det lokale
folkehelsearbeidet.
Et godt helsefremmende og forebyggende arbeid demper etterspørselen etter mer omfattende
tjenester fra det offentlige i tiden fremover. Det er kommunens jobb å ha oversikt og sette inn
tiltak som forebygger og fremmer innbyggernes helse. Gode rutiner og verktøy for
kommunikasjon, samhandling og informasjon skal være med på å sikre fremtidens helse og
velferd på Askøy.
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Hovedmålsetting:

«Askøy kommune skal jobbe
systematisk for å gi innbyggerne
god helse hele livet»
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DELMÅL

STRATEGIER

Askøy kommune skal
arbeide for å utjevne
sosiale helseforskjeller



Vi investerer i universell velferd som bolig og
oppvekstmiljø, skole og utdanning, arbeidsliv,
kultur, helsetjenester og velferdsordninger



Vi fremmer psykisk helse og trivsel gjennom å
stimulere til sosiale nettverk, deltakelse og sosial
støtte i hverdagen



Vi gir alle våre innbyggere mulighet for å ta vare
på egen helse gjennom informasjon, veiledning og
støtte


Askøy kommune skal
jobbe kunnskapsbasert for
å bidra til en

helsefremmende utvikling



Askøy kommune skal
arbeide helsefremmende i
alle sektorer og avdelinger

Askøy kommune skal
legge til rette for
inkludering, medvirkning
og samskaping

Vi har kontinuerlig oversikt over status og
påvirkningsfaktorer for folkehelsen på Askøy
Vi fokuserer på befolkningsrettede og universelle
tiltak
Vi baserer våre valg og prioriteringer på et felles
kunnskapsgrunnlag som sikrer at vi arbeider
forebyggende og helsefremmende
Vi har fokus på forebygging og tidlig innsats for å
skape god helse gjennom hele livsløpet for våre
innbyggere



Vi har folkehelse som et prinsipp i alle
kommunale planer



Vi arbeider langsiktig med helsefremming og
forebygging



Vi styrker det tversektorielle folkehelsearbeidet
gjennom involvering, samhandling og
kunnskapsdeling



Vi sikrer involvering og brukermedvirkning i
tjenesteutvikling og planlegging



Vi gir alle innbyggere muligheter til å kunne delta
i samfunnet



Vi samarbeider med frivillig sektor og næringsliv i
det lokale folkehelsearbeidet



Vi skaper møteplasser der alle kan delta og bidra
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Askøy kommune skal
utvikle et mer tilgjengelig
samfunn





Askøy kommune skal
jobbe systematisk med
samfunnssikkerhet og
beredskap for å skape
trygge og robuste
lokalsamfunn

Vi sikrer at universell utforming er et
gjennomgående prinsipp i all kommunal
planlegging med hensyn til omgivelser, tjenester
og tilbud
Vi bruker informasjonsteknologi for å gjøre
Askøysamfunnet og de kommunale tjenestene mer
tilgjengelige



Vi har oversikt over og reduserer risiko og
sårbarhet i kommunen gjennom oppdaterte
risiko- og sårbarhetsanalyser



Vi styrker beredskapen i kommunen gjennom
oppdaterte og tilgjengelige beredskapsplaner



Vi bedrer evnen til krisehåndtering gjennom
opplæring, øvelser og evaluering i henhold til
beredskapsplaner



Vi har gode rutiner og verktøy for
kommunikasjon, samhandling og informasjon
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DEN LEVENDE ØYEN
Askøy er en mangfoldig kommune med mange bygder og lokalsamfunn. Innbyggerne har en
sterk tilhørighet til sine nærmiljø, men samtidig er det mange innflyttere på Askøy som ikke
har tilhørighet til stedet. Engasjementet i lokalsamfunnene er en styrke som kan utnyttes til å
skape en felles identitet. Vi vil arbeide sammen med innbyggerne for å utvikle en livskraftig
øy med inkluderende og varme lokalsamfunn.
Deltakelse og trygghet er bærende elementer i lokalsamfunnsutviklingen. Stedene er for
menneskene som bor der og innbyggerne er en drivkraft som bidrar med engasjement og
innsats for lokalmiljøene. Askøy har engasjerte innbyggere og mange frivillige
organisasjoner. Et godt og inkluderende lokalsamfunn blir til der det er tette bånd mellom
folk, næringsliv, offentlige tilbud og frivillige organisasjoner. Askøy kommune skal møte
innbyggernes engasjement med respekt og tillit og være en pådriver for aktiviteter som
samler og engasjerer innbyggerne.
Hvordan vi former omgivelsene betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv.
Askøy kommune skal vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av steder, og
på denne måten legge grunnlaget for trivsel og livsutfoldelse.
En tettstedsutvikling basert på lokalhistorie og egenart vil være med på å skape livskraftige
lokalsamfunn og styrke stedenes identitet. Boforhold, aktiviteter og tilgang til lokal service og
tjenester er viktige elementer for at innbyggerne skal trives og føle seg trygge. Lokalsentre og
nærsentre skal utvikles og ha en tydelig funksjon som servicesenter og møteplass for
befolkningen. Korte avstander og muligheter for å gå til ulike aktiviteter skaper dynamiske
lokalsamfunn som gir mulighet til større kontakt mellom dem som bor der. Tilrettelegging av
uformelle møteplasser styrker sosialt samhold og tilhørighet til stedet.
Innbyggerne på Askøy skal kjenne stolthet over å være Askøyværing og stolthet til eget
lokalsamfunn. Alle innbyggerne skal bo i trygge og inkluderende nærmiljø der det er aktivitet,
engasjement og sosialt samhold.
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Hovedmålsetting:

«I 2030 er innbyggerne på Askøy stolt over
sine levende og varme lokalsamfunn»

DELMÅL

STRATEGIER

I 2030 føler innbyggerne
stolthet og identitet til
Askøy og egne nærmiljø



Vi tar vare på identitetsskapende elementer som
kulturminner, kulturlandskap, historie og natur



Vi legger til rette for aktiviteter som samler og
engasjerer innbyggerne



Vi arbeider systematisk med å synliggjøre og
utvikle Askøys gode kvaliteter knyttet til natur,
kultur og historie



Vi utvikler lokalsentre med eget særpreg



Vi tilrettelegger for at flere ønsker å delta i frivillig
arbeid



Vi styrker samarbeidet mellom kommune,
næringsliv og frivillighet



Vi møter innbyggernes engasjement med respekt
og tillit



Vi inkluderer tilflyttere i lokalsamfunnet gjennom
gode tilbud og informasjon



Vi sikrer likestilling og motvirker diskriminering
på alle samfunnsarenaer

I 2030 har Askøy
lokalsamfunn som er
engasjerende og
inkluderende

I 2030 er Askøy levende og 
mangfoldig med gode
sosiale og kulturelle

møteplasser

Vi legger til rette for formelle og uformelle sosiale
møteplasser for alle
Vi styrker Askøys rike kulturliv for å skape
opplevelser, trivsel og helse



Vi legger til rette for til at eldre kan delta og bidra i
samfunnet og ha et aktivt, trygt og godt liv



Vi bruker det flerkulturelle mangfoldet som en
ressurs i samfunnet
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I 2030 har Askøy et
bærekraftig
utbyggingsmønster som
legger til rette for gode og
varierte lokalsamfunn

I 2030 har Askøy
attraktive
sentrumsområder med
betydning som
servicesenter og
møteplass for
befolkningen



Vi legger til grunn et bærekraftig og konsentrert
utbyggingsmønster som sikrer livskraftige bygder
og lokalsamfunn



Vi bidrar til å utvikle et variert boligtilbud som
reflekterer befolkningsvekst og
befolkningssammensetning. Boligtilbudet skal
tilpasses ulike livsfaser og familietyper.



Vi forebygger bostedsløshet og tilbyr egnede
boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet



Vi tilrettelegger for sykkel og gange for å gi trygge
og trivelige lokalsamfunn



Vi legger til rette for en tydelig senterstruktur med
kommunesenter, lokalsenter og nærsenter.



Vi styrker og utvikler Kleppestø som regionsenter
og kommunesenter



Vi tilrettelegger for bolig, handel, kultur og
tjenesteyting i lokalsentrene



Vi bidrar til at lokalsentrene utvikles som
møteplass og sosial arena



Vi bidrar til å sikre et godt kollektivtilbud i
lokalsentrene, tilrettelagt med
innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil
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DEN GRØNNE ØYEN
Naturen på Askøy er rik på kontraster. I øst er den frodig med skog og eng og i vest mer åpen
med store lyngmarkområder. Nærhet til natur, sjø og vann er viktige kvaliteter for
Askøyværingene. Askøy kommune er en attraktiv tilflyttingskommune med en økende
befolkning og et stort utbyggingspress. Skal vi fortsatt være en aktiv og grønn øy må vi legge
til rette for en bærekraftig og klimavennlig utvikling.
Vi vil at alle som bor på Askøy skal kunne drive med friluftsliv som helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Det er viktig å
ivareta mangfoldet av og sammenhengen mellom natur og rekreasjonsområdene. Store
friluftsområder, nærturområder og grønnkorridorer gir innbyggerne mulighet for aktivitet og
opplevelser og en følelse av trivsel i nærmiljøet. Grønne områder er viktig for det biologiske
mangfoldet og har nytteverdi som næring og ressurs, klimaformer og danner av jordsmonn.
Effektene av klimaendringene gir samfunnet store utfordringer. Askøy kommune skal ta
klimaansvar og samtidig stimulere til at befolkning, næringsliv og organisasjoner tar
klimavennlige valg. For å møte klimautfordringene skal økning i transport hovedsakelig skje
gjennom gange, sykkel og kollektivtransport.
Grønnstrukturen representerer betydningsfulle verdier i landskapet der folk ferdes og
oppholder seg. Den er viktig for helse og livskvalitet, bidrar til bedre lokalklima og reduksjon
av luftforurensing og er nødvendig for bevaring av biologisk mangfold. Askøy kommune vil
fortsette å være en grønn kommune som tar de riktige klima- og miljøvennlige valgene.

18

Hovedmålsetting:

«I 2030 er Askøy en aktiv og grønn øy
der kommunen, innbyggere og
næringsliv tar miljø- og klimavennlige
valg»
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DELMÅL

STRATEGIER

I 2030 har Askøys
innbyggere god tilgang til
friluftsområder og et godt
friluftslivstilbud



Vi har oppdaterte og tilgjengelige kartlegginger
over friluftsområder, markaområder og
kulturlandskap



Vi sikrer og tilrettelegger stier, turveier og
tilkomst til viktige friluftsområder



Vi gjør flere områder tilgjengelig for
friluftsaktiviteter til sjø



Vi legger til rette for blå-grønne strukturer som
stimulerer til aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet



Vi ivaretar verdiene i strandsonen og sikrer
allmenheten tilgang



Vi har oppdatert og tilgjengelig kunnskap om
kommunens naturressurser og biologisk mangfold



Vi øker kunnskapen om landskap og integrerer
landskapets kvaliteter og verdier i planleggingen



Vi bidrar til å sikre god miljøtilstand i vann og
vassdrag i samsvar Regional plan for vassregion
Hordaland

I 2030 ivaretar Askøy de
gode kvalitetene i naturog kulturlandskapet og
vektlegger naturens
egenverdi
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I 2030 har Askøy
kommune en klimavennlig
utvikling

Vi bidrar til å redusere utslipp fra
transportsektoren gjennom et klimavennlig
utbyggingsmønster og transportmønster



Vi tilrettelegger for gange, sykkel og
kollektivutbygging. Persontrafikk til sjø skal
styrkes



Vi stimulerer til effektiv energibruk og økt bruk av
fornybare og alternative energikilder



Vi kartlegger og tar hensyn til egen klimasårbarhet
i kommunens planlegging



Vi stimulerer til at befolkning, næringsliv og
organisasjoner tar klimaansvar



Vi legger til rette for økt kildesortering for
kommunens egen drift, næringslivet og
husholdninger



Vi stimulerer til miljøvennlig adferd gjennom
holdningsskapende arbeid



Vi vektlegger miljøhensyn og fravær av miljøgifter
ved kommunale innkjøp

I 2030 er Askøy en ren
kommune
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DEN UNGE ØYEN
Barn og unge er vår viktigste ressurs og vår fremtid. Det er viktig å legge til rette for gode og
trygge oppvekstsvilkår slik at alle barn og unge har en god hverdag på Askøy.
Barn og unge skal oppleve å ha venner og et meningsfylt og aktivt liv. Det er viktig å ha trygge
arenaer der man blir inkludert og akseptert. Ved å møte voksne som ser dem skapes gode
relasjoner som kan være avgjørende for barns trivsel og utvikling. Fysiske omgivelser har
betydning for trivsel og setter rammer for aktivitet. Gjennom trygge omgivelser kan vi
forebygge kriminalitet og stimulere til lek og utfoldelse.
Barn og unge har rett til å bli inkludert i beslutninger og prosesser som gjelder dem. De skal
oppleve at deres meninger vektlegges og at de har mulighet til å påvirke sin egen hverdag.
Barn og unges medvirkning skal være en bærebjelke i utviklingen av Askøysamfunnet.
Kommunens tjenester skal se det enkelte individ og familie og samarbeide for å få til god
oppfølging som bidrar til utvikling og mestring. Barn, unge og deres familier skal oppleve at
tjenestene i kommunen møter dem med respekt og vilje til å bidra for å minske eller hindre
vansker. Dette blir spesielt viktig når livet til barn og unge av ulike årsaker ikke består av
gode relasjoner og trygge familier og vennskap, eller når andre midlertidige eller kroniske
vansker skaper utfordringer i oppveksten.
Skole og barnehage har en sentral plass i barn og unges liv. Et godt og inkluderende
læringsmiljø er avgjørende for barns trygghet og utvikling. Vi skal arbeide for at skoler og
barnehager i Askøy kommune skal være helsefremmende og ha høy kvalitet. Alle barn og
unge på Askøy skal ha et godt fysisk og sosialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og
læring.
Barn og unge skal føle at deres fremtid er trygg og full av muligheter. Vi skal legge til rette for
at alle barn og unge på Askøy har en god oppvekst og gode utviklingsmuligheter hjemme, i
fritiden, i barnehagen og i skolen.
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Hovedmålsetting:

«I 2030 har alle barn og unge muligheter for
utvikling og opplever trygghet og trivsel»

DELMÅL

STRATEGIER

I 2030 har barn og unge i
Askøy mulighet til å
påvirke sin egen hverdag



Vi legger til rette for en bred medvirkning ved å nå
barn og unge gjennom både etablerte og uformelle
arenaer



Vi gir barn og unge kunnskap om demokratiske
prinsipper som grunnlag for å kunne bidra i
samfunnet



Vi involverer barn og unge direkte i kommunal
tjenesteutvikling



Vi skaper et variert og allsidig kultur- og
fritidstilbud



Vi tilrettelegger for at omgivelsene stimulerer til
lek og fysisk aktivitet i hverdagen



Vi sikrer at alle barn har trygge skole og
fritidsveier



Vi samarbeider med frivilligheten for å sikre at
flere barn og unge har en aktiv hverdag



Vi synliggjør og verdsetter mangfoldet blant barn
og unge.



Vi satser på holdningsskapende arbeid som
fremmer inkludering og mangfold



Vi gjør Askøy til et mobbefritt samfunn der alle
blir inkludert



Vi arbeider for å redusere barnefattigdom og
konsekvensene av barnefattigdom



Vi legger til rette for at alle barn og unge har
mulighet til å delta i organiserte eller uorganiserte
aktiviteter



Vi sikrer at bygg og arenaer er tilgjengelig for barn
og unge med nedsatt funksjonsevne

I 2030 har barn og unge i
Askøy en aktiv og
stimulerende hverdag

I 2030 er Askøy et
inkluderende samfunn
som tilbyr like muligheter
for alle barn og unge
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I 2030 har barn og unge et
godt læringsmiljø og gode
utviklingsmuligheter i
utdanningsløpet

I 2030 har alle barn og unge
i Askøy trygge oppvekst- og
nærmiljø

I 2030 ser vi barn og unges
utfordringer tidlig og gir en
individuell og helhetlig
oppfølging



Vi sikrer at barnehager og skoler har et høyt faglig
nivå og god kvalitet



Vi sikrer et godt, individuelt tilpasset barnehageog skoletilbud til alle



Vi forebygger fravær og frafall i skolen



Vi vektlegger danning og allsidig utvikling



Vi styrker samarbeidet mellom skole, barnehage
og hjemmet



Vi bidrar til at skolen blir en viktig møteplass i
nærmiljøet



Vi styrker foreldrene slik at alle barn og unge
opplever hjemmet som den viktigste arena for
omsorg og trygghet.



Vi videreutvikler det kriminalitetsforebyggende
arbeidet



Vi gir barn og unge fysisk trygge og stimulerende
bygg og utearealer å bo og ferdes i



Vi bygger opp kompetanse til å identifisere barn,
unge og familier som trenger ekstra oppfølging



Vi prioriterer en sterk og målrettet innsats mot de
minste barna



Vi gir tidlig og helhetlig og innsats når barn og
unge får utfordringer



Vi styrker ressursene i familien og nettverket
rundt familien
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DEN SKAPENDE ØYEN
Et næringsliv som blomstrer er viktig for en kommune som ønsker å utvikle seg og vokse.
Bedrifter skaper arbeidsplasser, og en trygg og god jobb gjør at innbyggere trives og får
mulighet til å sikre sin egen og familiens framtid.
Askøyværingene er kjent for å skape. Opp gjennom historien har menn og kvinner startet
egne bedrifter. Etter hvert har bedriftene blitt overtatt av andre i familien, og fortsatt er
familiebedriftene en viktig bærebjelke mange steder på Askøy. Tradisjoner føres videre.
Samtidig skapes det nye ideer. Etablerte bedrifter ser nye muligheter, og gründere utvikler
nye produkter og tjenester. Fram mot 2030 vil Askøy kommune legge til rette for et
næringsliv som våger å tenke nytt.
På grunn av sin unike plassering er Askøy blitt interessant for stadig flere bedrifter som har
behov for å flytte eller utvide virksomheten sin. Bedrifter som kommer til Askøy med mange
arbeidsplasser, gjør at flere askøyværinger kan jobbe i nærheten av der de bor. Med mange
nyetableringer vil valgmulighetene også bli større og bidra til at færre må pendle ut av Askøy
for å jobbe. Et viktig mål med næringsutviklingen framover vil være å få til et enda tettere
samarbeid mellom skole og næringsliv slik at ungdommer velger den utdanningen som
bedriftene på Askøy har behov for. Da blir rekrutteringen god.
For at Askøy skal ha et næringsliv som er godt rustet til å møte framtiden, må bedriftene ta
grønne valg. En klima- og miljøvennlig næringsutvikling krever vilje til å omstille seg og dele
kunnskap og kompetanse med hverandre. For å sikre en framtidsrettet næringsutvikling, skal
Askøy kommune ha en tett dialog med bedrifter og andre næringsaktører. Vi skal være flinke
til å lytte, men også stille krav. Vi skal sørge for gode vekstvilkår, men også prioritere.
Ved å utvikle et robust, variert, nyskapende, inkluderende og bærekraftig næringsliv på
Askøy fram mot 2030, vil kommunen få et attraktivt næringsliv som skaper varige verdier for
alle som bor på Askøy, og for regionen som vi er en del av.
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Hovedmålsetting:

«I 2030 har Askøy et attraktivt næringsliv
som skaper varige verdier»

DELMÅL

STRATEGIER

I 2030 har Askøy
et robust næringsliv med
gode og forutsigbare
rammebetingelser, og
tilgang på fagkunnskap og
kompetent arbeidskraft



Vi legger til rette for næringsklynger og samarbeid
på tvers av ulike bransjer



Vi bygger veger og annen infrastruktur som sikrer
en god og framtidsrettet næringsutvikling



Vi motiverer ungdommer til å velge en utdanning
som næringslivet på Askøy har behov for



Vi samarbeider med handel- og servicenæringen
for å redusere handelslekkasjen



Vi samarbeider med omegnskommuner for å bidra
til vekst i næringslivet og styrke regionen som et
felles bo- og arbeidsmarked



Vi tar hele Askøy i bruk og tilrettelegger for gode
næringsareal.



Vi bygger videre på Askøys unike beliggenhet
og styrker satsingen på maritime og marine
næringer



Vi arbeider for at flere bedrifter med mange
arbeidsplasser skal etablere seg på Askøy



Vi bidrar til å utvikle næringer som gjør Kleppestø
til et levende og sterkt regionsenter



Vi hjelper gründere til å utvikle ideen sin



Vi stimulerer til omstilling og vekst innen
primærnæringene og de kulturbaserte næringene



Vi gjør Askøy til et populært utfartsområde



Vi legger til rette for at ungdommer kan få prøve
seg som entreprenører



Vi tar vare på dyrket og dyrkbar jord

I 2030 har Askøy
et variert næringsliv som er
attraktivt for
næringsaktører og
arbeidstakere både på og
utenfor Askøy

I 2030 har Askøy
et nyskapende næringsliv
som ser muligheter og tar
modige valg
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I 2030 har Askøy
et inkluderende næringsliv
som gir alle innbyggere
muligheter til å delta i
arbeidslivet

I 2030 har Askøy
et bærekraftig næringsliv
som tar grønne valg til det
beste for klimaet og miljøet



Vi deler erfaringer og gjennomfører tiltak som
forebygger og reduserer sykefravær



Vi sikrer rekruttering av personer med nedsatt
funksjonsevne og andre utsatte grupper



Vi reduserer frafallet i skolen gjennom å tilby
gode læringsmiljøer i samarbeid med næringslivet



Vi tar vare på kompetansen til innvandrere og
flyktninger og gjør det mulig for dem å lykkes i
arbeidslivet



Vi bidrar til at eldre som ønsker det får mulighet
til å delta lenger i arbeidslivet



Vi bygger nettverk med kompetanse- og
forskningsmiljøer innen miljøteknologi



Vi motiverer bedrifter til å satse på fornybare
produkter og energieffektive bygninger



Vi deler suksesshistorier om bedrifter som lykkes
med å utvikle grønne produkter og tjenester



Vi legger til rette for grønne næringsparker med
klimavennlige løsninger og grønnstruktur
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AREALSTRATEGI
Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen og skal angi
hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og arealforvaltning. Den langsiktige
arealstrategien skal danne grunnlaget for en framtidig overordnet og helhetlig arealpolitikk
for Askøy. Den gir tydelige signaler om hovedretning for utviklingen og hva slags næring,
boliger, områder og steder som skal utvikles. Arealstrategien skal bidra til å styre utviklingen
i Askøy i ønsket retning. Gjennom arealstrategien ønsker kommunen å:
-

styre arealbruken slik at riktig formål kommer til riktig lokalisering

-

styre mot en arealøkonomisk utvikling

-

vite konsekvensene av ønsket utvikling

-

ivareta en klimavennlig og bærekraftig utvikling

Det er kommuneplanens arealdel som fastsetter arealbruken i Askøy med juridisk bindende
virkning. Arealstrategien skal legges til grunn for arbeidet med rullering kommuneplanens
arealdel. Det betyr at den vil være retningsgivende ved valg av lokalisering av nye
utbyggingsarealer og vil bli lagt til grunn ved vurdering av private innspill til arealdelen.
Arealstrategien skal også være retningsgivende ved plan- og byggesaksbehandlingen i
kommunen.
Definisjoner:
Senterområder: Geografisk sted med funksjoner som offentlige og private tjenester og handel som
fungerer som et knutepunkt for et omland. Senter kan være kommunesenter, lokalsenter eller
nærsenter og skal fastsettes i kommuneplanens arealdel.
Sambruk: Funksjoner som bruker de samme arealene

DEN LEVENDE ØYEN
Utbygging skal tilpasses kapasitet
på sosial og teknisk infrastruktur



Utbygging må tilpasses kapasitet på sosial
og teknisk infrastruktur.
Rekkefølgebestemmelser og
utbyggingsavtaler skal brukes aktivt



Boligbyggeprogrammet skal oppdateres
hvert annet år og legges til grunn for
dimensjonering av kommunale tjenester og
sosial og teknisk infrastruktur



Boligbygging skal primært legges langs
hovednettet for kollektivtrafikk og allerede
etablerte boligområder



Boligbygging i sentrale strøk skal skje
gjennom fortetting og helhetlig planlegging
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Askøy kommune skal ha en
senterstruktur med
kommunesenter, lokalsenter og
nærsenter. Utbyggingsmønsteret
skal styrke senterstrukturen



Kleppestø skal styrkes som region- og
kommunesenter. Den øvrige
senterstrukturen skal utredes og
innarbeides i kommuneplanens arealdel



Kommunesenter og lokalsenter skal
reguleres helhetlig gjennom
områdeplanlegging



Lokalsentre skal ha funksjonsblanding
med høy boligandel og være lokalisering
både for offentlig og privat tjenesteyting,
handel og service



Lokalsentre og nærsentre skal ha
inkluderende møteplasser som for
eksempel gode parker, lekeplasser og
allment tilgjengelig areal for fysisk aktivitet



Kollektivknutepunkt skal legges til
sentrumsområder



Krav om varierte boligtyper og størrelser
skal innarbeides i kommuneplanens
arealdel



Ved regulering av boligområder skal det
vurderes å stille krav om varierte
boligtyper og størrelser



Planer og utbyggingsavtaler skal brukes
aktivt for å legge til rette for en variert
boligsammensetning



Det skal sikres gode møteplasser, uteareal,
aktivitetsområder og lekeplasser ved
utforming av områder til boliger, skoler og
barnehager, offentlige bygg og offentlige
rom



Utforming av møteplasser og andre
fellesareal skal være av høy kvalitet både
estetisk og materielt og kunne brukes av
alle alders- og befolkningsgrupper

Lokalsentrene skal styrkes og
fortettes

Det skal legges til rette for en
variert boligsammensetning

Det skal sikres gode møteplasser
ved planlegging og utbygging
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Offentlige og private tjenester skal
primært lokaliseres i
senterområder eller som
videreutvikling av eksisterende
områder avsatt til tjenesteyting
Universell utforming skal ivaretas
i planlegging og utbygging



Ved regulering av boligområder skal det
stilles krav om universell utforming for del
av planområdet. Krav skal innarbeides i
kommuneplanens arealdel



Helheten og sammenhengen mellom ulike
planer og tiltak i forhold til universell
utforming skal ivaretas

DEN GRØNNE ØYEN
Det skal legges til rette for en
effektiv arealutnyttelse der
konsentrert bebyggelse,
sambruk/fellesløsninger,
fortetting, og transformering skal
vektlegges



Parkering og renovasjon skal baseres på
fellesløsninger. Ved konsentrert utbygging
skal anlegg i hovedsak plasseres under
bakken

Det skal legges til rette for et
klimavennlig transportmønster



Det skal etableres et sammenhengende og
funksjonelt sykkelvegnett somtransportåre



Det skal legges til rette for et effektivt og
attraktivt gangnett



Kollektivtrafikk på land og sjø skal
prioriteres



Det skal tilrettelegges for innfartsparkering
i tilknytning til hovednettet for
kollektivtrafikk



Konsekvenser av klimaendringer skal
kartlegges og nødvendige føringer
innarbeides i kommuneplanens arealdel.
Viktige tema er f.eks. havnivåstigning,
flom, sterk vind, overvannshåndtering og
ras

Det skal tas hensyn til
klimaendringer i planlegging og
utbygging
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Det skal legges til rette for en
bærekraftig bruk av strandsonen

Natur- og friluftsområder skal
sikres og tilgjengelighet og
tilkomst prioriteres

Blå og grønne strukturer som
binder sammen boligområder,
skoler, barnehager, strandsone og
friluftsområder skal sikres



Overvannshåndtering skal være tema i all
arealplanlegging. Overvann skal i størst
mulig grad håndteres lokalt og ved åpne og
flerfunksjonelle løsninger



Funksjonell strandsone skal kartlegges og
legges til grunn ved rullering av
kommuneplanens arealdel



Behov for båtplasser, vinteropplag og
sjøsetting skal løses ved etablering av
større fellesanlegg. Ved etablering i
strandsonen skal sambruk og
tilrettelegging for allmenheten vektlegges.
Anlegg for vinteropplag skal plasseres
utenfor strandsonen



Det skal ikke legges til rette for tradisjonell
naustbebyggelse utover de områder som er
avsatt til naustbebyggelse i
kommuneplanens arealdel



Natur- og friluftsområder skal kartlegges
og viktige områder sikres i
kommuneplanens arealdel. Det er viktig å
opprettholde en sammenhengende grønn
akse fra sør til nord



Ved planlegging og utbygging skal tilkomst
til friluftsområder sikres og tilrettelegges



Ved etablering av nye boligområder bør det
være tilgang på friluftsområder. Nye
boligområder bør etableres nær
friluftsområder.



Blå- grønne strukturer skal kartlegges og
sikres i kommuneplanens arealdel



Blå-grønne strukturer skal kartlegges og
være utgangspunkt for regulering og
utbygging



Barnetråkkregistreringer skal
gjennomføres ved områdeplanlegging og
ved regulering og utbygging av skoler
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DEN UNGE ØYEN
Skolestrukturen må ses i
sammenheng med fremtidig
boligutbygging og
utbyggingsmønster, og
samlokalisering og sambruk skal
vektlegges



Fremtidig skolestruktur skal samordnes
med senterstruktur og utbyggingsmønster
og innarbeides i kommuneplanens arealdel



Ved etablering/utbygging av skoler skal det
utredes muligheten for samlokalisering og
sambruk med andre funksjoner hvor
arealeffektive løsninger skal vektlegges

Det skal sikres sammenhengende
og trygge skole- og fritidsveger
Barnehager skal primært
lokaliseres i tilknytning til
senterområder, større
boligkonsentrasjoner og viktige
transportårer
Barnehager skal ha gangavstand
til grøntområder eller
friluftsområder
Større idrettsanlegg skal primært
lokaliseres i tilknytning til skole,
senterområder og hovednettet for
kollektivtrafikk
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DEN SKAPENDE ØYEN
Arbeidsplassintensive næringer
skal primært plasseres i
senterområder og nær
kollektivknutepunkt

Arealkrevende næringer skal
lokaliseres langs hovedvegnettet
og utenfor senterområder og
tettbygde strøk


Eksisterende og nye næringsområder skal
ha god arealutnyttelse



Det skal tas større hensyn til estetikk ved
utarbeidelse av reguleringsplaner som
omhandler næring



Ved rullering av arealdelen skal
uhensiktsmessige næringsareal
transformeres til andre formål



Ved transformering av næringsareal til sjø
skal strandsonen være tilgjengelig for
allmenheten

Innenfor kjerneområde landbruk
og skogbruk skal hensynet til
landbruk prioriteres



Kjerneområde landbruk og skogbruk skal
oppdateres i forbindelse med rullering av
kommuneplanens arealdel

Areal for fremtidig teknisk
infrastruktur skal sikres



Ved rullering av arealdelen skal trasé for
fremtidig hovedvegnett og ny
fastlandsforbindelse fastsettes



Nedslagsfelt til drikkevannskildene skal
gjennomgås og sikres gjennom arealdelen



Alternative energikilder skal utredes ved
utarbeidelse av reguleringsplaner. For
områdeplaner skal også mulighet for
nærvarmenett utredes



Høyspentledninger o.l. skal fortrinnsvis
legges under bakkenivå

Eksisterende og nye næringsareal
skal ha god arealutnyttelse og
ivareta hensynet til estetikk og
grønnstruktur. Sambruk og
samlokalisering skal vektlegges
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En vaffel for din mening!

«Jeg synes det er bra at det er noen som passer på
kommunen vår.»
Gutt fra Follese, ca 10 år

