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ARBEIDSMØTE KNUTEPUNKT, FLOM OG OVERVANN OG PLANPROSESSER  
 
Vedlegg: 

1. Notat Norconsult 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Arbeidsmøtet har tre overordnede temaer; knutepunkt, flom og overvann og 
planprosesser. Det orienteres på temaet flom og overvann, mens det ønskes signaler på 
knutepunkter. For temaet planprosesser legger kommunedirektøren frem et forslag til 
innstilling.  
 
Saksutredning: 
Knutepunkt: 
Entré Øyer har pekt på noen knutepunkter i Øyer. Tidligere gitte signaler har vært at videre 
utvikling i Øyer sør skal konsentreres rundt knutepunktene. Hva som definerer et 
knutepunkt kan variere, og det er derfor viktig at det er en felles forståelse av hva som 
definerer et knutepunkt. I vedlegget til saken gis det mer utfyllende informasjon om 
temaet. 
 
Flom og overvann: 
Overvannsrapporten er ikke ferdig, men det er jobbet med å konstruere mer oppdaterte 
nedbørsfelt og kartlegging av om vann er ledet ut av opprinnelig nedbørsfelt. Eventuelle 
funn og konklusjoner i endelig versjon av overvannsrapporten vil påvirke vurdering av 
arealinnspill.  
 
Planprosesser: 
Gjeldende kommunedelplan legger føringer for arealdisponeringen frem til ny plan er 
vedtatt. For de aller fleste områdene i gjeldene kommunedelplan (KDP) er det krav om 
detaljregulering før tiltak kan iverksettes. En stor andel av arealene i dagens KDP er nå 
detaljregulert. Det er likevel noen ‘sovende’ områder, - områder som krever planprosess, 
men hvor dette ikke er iverksatt. I samme kategori kan man også plassere områder som er 
regulert, men hvor reguleringsplanen setter krav til bebyggelsesplan. Dette er et plangrep 
fra gammel plan og bygningslov, og bebyggelsesplan likestilles med detaljregulering i 
dagens plan og bygningslov.  
 
I tillegg til de ‘sovende’ områdene er det noen områder hvor det er avholdt oppstartsmøte 
og varslet oppstart, noen mer nylig enn andre, mens enkelte er tilbake i 2017. Det som er 
en fellesnevner mellom mange av planene er at det ikke har vært noen dialog mellom 
kommune og regulant/konsulent i perioden mellom varsel om oppstart og frem til nå.  
 



En siste kategori av områder er de som frem til nå har vært ‘sovende’, men hvor regulanter 
de siste ukene har bedt om oppstartsmøte. 
 
Kommunedirektøren ønsker en avklaring på hvordan kommunen skal forholde seg til disse 
områdene og planprosessene i tiden det tar å utarbeide et kommunedelplanforslag klart til 
offentlig ettersyn i mars 2022. 
 
I tillegg er det 7 reguleringsplaner som har vært på offentlig ettersyn, men som ikke har 
vært fremmet til sluttbehandling. Det er ulike grunner til at planene ikke har kommet til 
sluttbehandling. Noen har hatt utsatt høringsfrist, mens andre i løpet av offentlig ettersyn 
har fått avdekt forhold som må korrigeres/finnes løsning på før den kan sluttbehandles. Tre 
planer har fått innsigelse, der regulant har gitt beskjed om at de avventer overvannsrapport 
fra KDP-prosess. Dersom det ikke foreligger merknader som utløser nytt offentlig ettersyn, 
foreslår kommunedirektøren at disse planene fremmes for sluttbehandling så snart det er 
kapasitet til dette. 
 
 
Vurdering: 
Knutepunkt: 
Knutepunktsutvikling har de senere år fått en sentral del i planlegging og utvikling av byer 
og tettsteder. I denne sammenhengen har de blitt sett på som et sentralt virkemiddel for å 
oppnå nasjonale mål om mer attraktive byer og tettsteder og lave utslipp. Et økt press på 
arealer og for bedre å kunne løse transportbehov, sett i et bærekraftig perspektiv, har gjort 
at fortetting og knutepunktsutvikling er sentrale elementer i dagens arealplanlegging. 
  
Knutepunkt er ikke en entydig definisjon med tanke på innhold og geografisk avgrensning. 
Det er derfor viktig at man i den videre planprosessen har en omforent forståelse av hva 
knutepunkt inneholder og hva som evt ikke skal inngå i et knutepunkt, med tanke på den 
videre utviklingen av områdene.  
 
Saksframlegget, samt Norconsults notat, danner grunnlaget for arbeidsmøtet. Det legges 
ikke opp til forslag til vedtak mht flom og overvann, men det ønskes signaler på 
knutepunkter. Dersom noen av de politiske partiene ønsker å fremme forslag til vedtak, kan 
dette gjøres direkte i møtet. 
 
Planprosesser: 
I gjeldende kommunedelplan er det fremdeles avsatt «fremtidige byggeområder» der det 
ennå ikke er startet reguleringsplanarbeid, eller at slikt arbeid er startet (hatt 
oppstartsmøte og kanskje varslet planoppstart) uten videre normal fremdrift i planarbeidet. 
I referat fra oppstartmøter skal regulant antyde planlagt fremdrift. Denne er da betydelig 
overskredet i de fleste tilfeller. Grunnen til at planarbeidet ikke har holdt tidsplan er ikke 
kjent for kommunedirektøren. Dette utgjør en betydelig reserve i gjeldende 
kommunedelplan. 
 
I rullering av kommunedelplan blir det gjort en vurdering av planreserve og videre ønsket 
utvikling i Hafjellområdet. I arbeidet har det vært fokusert på knutepunktstenkning. En del 
av tankegodset til prosjektet Entré Øyer er med i grunnlaget for å finne hvilke kvaliteter 



Øyer kommune tillegger et knutepunkt. I tillegg jobbes det med å finne avgrensning av 
omlandet til et knutepunkt, og hva som bør inngå der. Kommunedirektøren legger til grunn 
at knutepunktstenkning er forankret hos politikerne. Sammen med ny kunnskap og 
vedtatte grovsilingskriterier, vil dette kunne resultere i at arealbehovene vurderes 
annerledes nå enn ved forrige rullering. Dette vil igjen bety at det er vesentlig å ikke ha for 
mye «aktiv» reserve som beslaglegger handlingsrom i form av nye «fremtidige 
byggeområder». 
 
Rullering av kommunedelplan vil ta tid, og det er trolig ikke tilstrekkelig med ett offentlig 
ettersyn. Dersom Øyer kommune nå får økt pågang fra utbyggere for å starte planlegging av 
avsatte fremtidige områder i gjeldende plan, vil dette vanskeliggjøre arbeidet med å sikre 
fremtidig planreserve der kommunen ser behov for ytterligere reserve. I en 
kommuneplan/kommunedelplan skal det være tilstrekkelig planreserve for planperioden. 
Øyer kommune har allerede en stor reserve i gjeldende planer. For å sikre at kommunen 
oppnår ønsket utvikling er det kommunedirektørens klare anbefaling at planprosesser frem 
til et kommunedelplanforslag er klart til høring og offentlig ettersyn minimeres. 
Kommunedirektøren anbefaler at det kun gjøres evt. sluttbehandling av planer som 
allerede  har vært på offentlig ettersyn, men at planer som ikke har blitt lagt ut til offentlig 
ettersyn stoppes inntil videre (både de som kun har hatt oppstartsmøte og de som har 
varslet oppstart).  
 
Kommunedirektøren tilrår følgende prinsipper for planprosesser i perioden frem til et 
kommunedelplanforslag er klart til høring og offentlig ettersyn: 
 

 Avvise nye planinitiativ innenfor kommunedelplanområdet  
 Tilskrive de som har hatt oppstartsmøte, men som ikke varslet oppstart, og be de 

avslutte planprosessen. Eventuelt nytt oppstartsmøte må avholdes etter at 
kommunedelplanforslag er klart til høring og offentlig ettersyn. 

 Vurdere å stoppe planprosesser som ikke har vært på høring. Dette er planinitiativ 
som er varslet, men plandokumenter ikke er oversendt kommunen for 
førstegangsbehandling. I disse konkrete tilfellene må det vurderes om planinitiativet 
har kommet langt i arbeidet med å lage et planutkast og hvor mye investeringer 
som er gjort mht infrastruktur. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle om 
kommunen ønsker å ta planen til førstegangs behandling. 

 
Plan og bygningslovens § 12-11 omtaler kommunens behandling av private 
reguleringsplanforslag.  
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og 
senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om 
forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og 
behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative 
forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal 
forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med 
kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt 
kommunestyret. 
 



Som det fremgår av lovteksten kan kommunen velge å ikke fremme et privat planforslag 
som er i tråd med overordnet arealplan. Hvis kommunen ikke ønsker å fremme forslaget, 
må forslagstiller gis beskjed om dette senest 3 uker etter innlevert planforslag. Avgjørelsen 
skal begrunnes og formidles i brevs form. Kommunen kan avvise et planinitiativ i 
forbindelse med et oppstartsmøte, men er initiativet i tråd med overordnet plan har 
forslagstiller rett til å få lagt frem sitt forslag for kommunestyret. 
 
Kommunedirektøren legger frem et forslag til vedtak hvor man nå ønsker å ikke 
gjennomføre flere planprosesser før et kommunedelplanforslag er klart til høring og 
offentlig ettersyn. Anbefalingen baseres i all hovedsak på å sikre seg nok «flyttbar» 
planreserve. Slik at avsatte områder i gjeldende kommunedelplan byttes ut til fordel for 
bedre egnede områder i tråd med ønsket utvikling av knutepunkt. 
 
For de planer som har hatt oppstartsmøte er det kommunedirektørens klare anbefaling at 
regulant tilskrives og bes avvente videre prosess slik at det ikke legges ned unødige resurser 
i videre arbeid. Dette vil være i tråd med god forvaltningsskikk. 
 
Kommunedirektøren presiserer at et eventuelt vedtak om midlertidig stans i 
reguleringsplanarbeider innenfor gjeldende kommunedelplan for Øyer sør, ikke er 
ensbetydende med at disse på et senere tidspunkt ikke vil kunne la seg realisere. Det er den 
nye kommunedelplanen som vil gi svar på dette.  
 
Slik kommunedirektøren ser det, kan det politisk velges å gjøre både mere og mindre 
omfattende grep mht planprosesser innenfor kommunedelplanområdet, enn det 
kommunedirektøren tilrår. Det mest ytterliggående vil være å stoppe alt planarbeid frem til 
kommunedelplanen er vedtatt. På motsatt side kan det velges å ikke stoppe noe 
planarbeid. Det avgjørende vil være hvor stort handlingsrom det skal kunne være til å ta ut 
utbyggingsområder innenfor dagens kommunedelplanområde. 
 
Ved utlegging til første gangs høring og offentlig ettersyn, må det gjøres en vurdering av om 
det skal signaliseres at det innenfor enkelte delområder ikke er ønskelig med nye 
reguleringsplaner. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
 
Kommunestyret vedtar følgende prinsipper for planprosesser i perioden frem til et 
kommunedelplanforslag er klart til høring og offentlig ettersyn: 

a. Avvise nye planinitiativ innenfor kommunedelplanområdet. 
b. Tilskrive de som har hatt oppstartsmøte, men som ikke har varslet oppstart, 

og be de avslutte planprosessen. Eventuelt nytt oppstartsmøte må avholdes 
etter at kommunedelplanforslag er klart til høring og offentlig ettersyn. 

c. Vurdere å stoppe planprosesser som ikke har vært på høring. Dette er 
planinitiativ som er varslet, men plandokumenter er ikke oversendt 
kommunen for førstegangsbehandling. I disse konkrete tilfellene må det 
vurderes om planinitiativet har kommet langt i arbeidet med å lage et 



planutkast, og hvor mye investeringer som er gjort mht infrastruktur. Dette 
må vurderes i hvert enkelt tilfelle om kommunen ønsker å ta planen til 
førstegangs behandling. 
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