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Prosessen ved grovsiling
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Silingen av innspill er gjort ut fra kriteriene som ble vedtatt i KPU 18. mai 2021, 

sak 5/2021

Silingen er foretatt i to runder. Det er først gjort en dataspørring, og så en manuell 

siling basert på kart.

Resultatet av silingen er at 57 flater vurderes inn i en KU og 46 flater er anbefalt 

ikke tatt med i den videre prosessen. 



Røde kriterier

❑ Utbyggingsgrense (ikke vist som 

rød/viser andre silingskriterier)

❑ Dyrka og dyrkbar mark

❑ Myr 

❑ Verneområder

❑ Naturtype verdi A og B

❑ Reelle faresoner 

❑ Landskapselementene koller og nut.

Silingskriterier- grovsiling (ref møte 18. mai)
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Gule kriterier

❑ Høy bonitet skog

❑ Naturtype verdi C

❑ Aktsomhet flom

❑ Buffer 20 meter til elv og bekk 

❑ Landskapselementet åsrygger. 

❑ Bratthet (fremgår ikke av kart)

❑ Knutepunkter (fremgår ikke av 

kart)

Grønne kriterier

❑ Arealer som i liten grad berøres 

av kriteriene



Siling av innspill
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❑ Det fremgår ikke av tabellen i 
hvor stor grad det enkelte 
område er i konflikt med et gitt 
kriterier.

❑ Et kart viser innspillene og i 
hvilken grad de er berørt av 
vedtatte silingskriterier.



Eksempel på konsekvensvurdering av innspill (ut)
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Vernskog, MIS- registrering (rik bakkevegetasjon), 
bonitet- landbruk (lav bonitet), arter av nasjonal forv. 
Interesse (registrering av flere arter)

Skred (snøras), flom, helning, bekk (20m)



Eksempel på konsekvensvurdering av innspill (inn)
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Vernskog, bonitet- landbruk (uproduktiv skog), arter 
av nasjonal forv. Interesse (ingen registrering)

Lite konflikt med Skred, flom, helning, bekk (20m)



Prosessen etter grovsiling
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Det er gjennomført en første konsekvensutredning av innspillene for 

fritidsbebyggelse og næring i fjellet

34 flater med fritidsbebyggelse/kombinert vurderes inn i KU og 17 flater er 

foreløpig med i den videre prosessen etter KU. 

Dette gir en indikativ pekepinn på hvilke innspill som man har igjen, uten at 

innspillene endres vesentlig

Innspillene så langt gir et «tyngdepunkt» sør for skitrekket



Prosessen videre
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Vi opplever fortsatt et stort politisk handlingsrom for valg av retning videre

Mange element i planen er fortsatt ikke på plass, men vi har ønsket å informere 

KPU så tidlig som mulig når man ser omrisset av planlagt utvikling

I det videre arbeidet er tolkning av innspillene om arealbruk sentrale.











Nytt byggeareal Fritidsbebyggelse
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Områdenavn Areal Boenheter

BF136 6 070 7

BF129-1 1 070 1

BF129-2 1 891 2

BF119 269 693 300

BF121 219 697 244

BF 122 7 654 9

BF135-2 19 791 22

BF135-4 25 522 28

BF145 12 567 14

BF140 35 122 39

BF147 31 279 35

SUM 360 663 701



Nytt byggeareal Kombinert fritidsbebyggelse og næring
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Områdenavn Areal Boenheter

BF109-3 4 658 42

BF109-4 8 451 76

BF109-5 14 369 129

BF101 4 396 40

BF109-2 17 475 157

SUM 49 349 444



Veien videre
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Tradisjonell fritidsbebyggelse med frittstående hytter er arealkrevende, og i deler av 
områdene opplever man nå at arealressursene er knappere enn tidligere

Naturtyper (myr) og naturfare er forhold som har fått annen vurdering i løpet av de siste 5 
år

Tettere utbygging i form av leiligheter er langt mer arealeffektiv, og kan også i større grad 
tilpasses kravet om varme senger

En del av innspillene som foreligger kunne vært mer aktuelle for utbygging gjennom 
andre arealformål

Hvordan sikrer man dialog mellom forslagsstillere og Øyer kommune i den videre 
prosessen?



Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


