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GROVSILING - AREALINNSPILL - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR  
 
Vedlegg: 

1. Kart: alle innspill og vedtatte silingskriterier – NORD 
2. Kart: alle innspill og vedtatte silingskriterier – SØR 
3. Kart: innspill fargekodet etter siling 
4. Kart: innspill anbefalt videre etter siling, vist med ønsket formål 
5. Tabell som viser silingen 
6. Kart: KDP 2007 med status for de ulike fremtidige byggeområder 
7. Beskrivelse tilhørende vedlegg 6 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtak sak 5/2021, kommuneplanutvalg 18. mai 2021. 
 
Sammendrag: 
Kommuneplanutvalget tar grovsilingen til etterretning, og vedtar kommunedirektørens anbefaling 
til grovsiling av innkomne innspill. 

 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren har foretatt en grovsiling av alle innkomne innspill. Silingen er gjort ut fra 
kriteriene som ble vedtatt i kommuneplanutvalget 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. Den manuelle silingen var nødvendig da det teknisk ikke var mulig å gjøre dette ved hjelp av en 
dataspørring. Kartmaterialet var så stort at det ikke kunne legges inn i dataspørringen. Det er 
Norconsult, som innleid konsulent, som har foretatt begge silingene med bistand fra i Øyer 
kommune.  

Ett innspill består i noen tilfeller av flere områder/flater. I slike tilfeller er det den enkelte flate som 
er vurdert ut fra silingskriteriene, og ikke innspillet som helhet.  

Resultatet av silingen er at 32 flater er foreslått uendret videre til konsekvensutredning (KU), mens 
25 flater må endres/justeres inn i en KU og 46 flater er anbefalt ikke tatt med i den videre 
prosessen.  

Vedlagt saken er en tabell som viser alle innspill til kommunedelplanen og hvorvidt de enkelte 
områdene er i konflikt med vedtatte kriterier for grovsiling. Konklusjonen av silingen kan leses ut av 
de tre siste kolonnene. Det fremgår ikke av tabellen i hvor stor grad det enkelte område er i konflikt 
med et gitt kriterier. Et kryss i kolonnen tilsier at det er konflikt med angitt kriterium. Vedlegg 1 og 2 
viser innspillene og i hvilken grad de er berørt av vedtatte silingskriterier. Det er verdt å merke seg 
at arealer utenfor utbyggingsgrensen ikke er vist som helrøde i dette kartet. Begrunnelsen for dette 
er at kommunedirektøren finner det formålstjenlig å vise de andre silingskritereiene innenfor disse 
områdene. Av den grunn er politisk omforent utbyggingsgrense vist som blå linje i kartet.  

Noen silingskriterier er vist som rødt i tabell og kart, vedlegg 5, 1 og 2. Kriteriene er 
utbyggingsgrense, dyrka og dyrkbar mark, myr, verneområder, naturtype A og B, reelle faresoner og 



landskapselementene koller og nut. Gule kriterier er høy bonitet, naturtype C, aktsomhet flom, 
buffer 20 meter til elv og bekk og landskapselementet åsrygger. Bratthet og knutepunkter er også 
satt som gule kriterier, men disse vises kun i tabellform. Arealer som ikke er berørt av noen av disse 
kriteriene er vist som grønt i kartene, vedlegg 1 og 2. Kartene skiller ikke mellom kriteriene innad i 
samme fargeinndeling. Det betyr at en eller flere av kriteriene er tilstede. 

Tabellen, vedlegg 5, viser to vurderingsrunder, hvor den første er basert på dataspørringen. I andre 
runde er de innspillene som fikk ‘ja’ eller ‘endret’ i første runde vurdert opp mot kriteriene bratthet 
og knutepunktsnærhet. Resultatet av de to rundene er oppsummert i kolonnene ‘Med videre til KU’.  

 
Vurdering: 
Det er varierende i hvor stor grad de enkelte flater er berørt av vedtatte kriterier. 
Kommunedirektøren anbefaler at arealer i kategorien «endret» som tas med videre til KU redigeres 
slik at de ikke er i konflikt med silingskriteriene. Alternativt kan innspill markert med gult i vedlegg 3, 
tas ut i sin helhet. Kommunedirektøren anbefaler å redigere innspillene i tråd med silingskriteriene i 
KU-prosessen.  

Det er flere elementer som ligger til grunn for hva som regnes som et knutepunkt basert på 
tankegang i prosjektet Entré Øyer. Når silingskriteriet «knutepunktsnærhet» skal brukes krever 
dette i flere tilfeller en nærmere vurdering av det enkelte innspill. I denne runden er det kun de 
innspillene som åpenbart ikke er i tråd med knutepunktstenkningen som anbefales tatt ut. For de 
øvrige innspillene må dette kriteriet vurderes nærmere i en KU. 

I konsekvensutredningen vil alle videreførte innspill bli vurdert opp mot temaer innenfor natur og 
miljø (naturmangfold/naturressurser, landbruk, landskapsvirkning, kulturminner/kulturmiljø, 
forurensing/energi og klima) og samfunn (kommunale, regionale og nasjonale strategier, 
nærmiljø/friluftsliv/grønnstruktur, barn og unge, allmenne interesser, trafikksikkerhet og teknisk 
infrastruktur). Silingen som nå er foretatt er en grovsiling, uten en inngående vurdering av de 
enkelte områdene – ut over silingskritereiene som er lagt til grunn. Når konsekvensutredningen er 
gjennomført vil kommunedirektøren gi en ny anbefaling om hvilke områder som foreslås aktuelle 
som fremtidige omdisponeringer. Disse innspillene og eksisterende arealreserver, vil utgjøre 
utvalget som det velges fra når kommunedirektøren skal foreslå revidert plankart til 
kommunedelplanen. 

Vedlegg 3 og 4 viser de arealene kommunedirektøren mener skal gå videre til konsekvensutredning. 
Vedlegg 4 viser arealene med det formålet de er spilt inn med, fargen på omrisset indikerer 
kommunedirektørens anbefaling etter grovsilingen.  

Områder med grønt omriss, vedlegg 3: 

En summering av innspill gitt grønt omriss gir følgende resultater; 

Bolig: 95,7 daa 

Fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål: 513 daa 

Næring: 174 daa 

Selv om arealene er markert med grønt, vedlegg 3, betyr ikke dette at hele arealet nødvendigvis kan 
utnyttes til ønsket formål. Grønn farge indikerer at innspillet i liten grad er i konflikt med vedtatte 
silingskritereier og bør vurderes nærmere i en KU. Vurderingen bak dette er at mindre arealer som 



er konflikt med vedtatte silingskriterier kan ivaretas gjennom bestemmelser/ krav til 
detaljregulering. 

Områder med gult omriss, vedlegg 3: 

Disse arealene er stedvis i konflikt med vedtatte silingskriterier og anbefales endret i KU. Det 
foreligger ikke et estimat på hvor mange dekar av et område som må tas ut for at det er akseptabelt 
mht. kriteriene for grovsiling. Det er ikke mulig å gi et anslag før en ny avgrensning er gjort. Dette 
gjøres først i KU. 

Områder med rødt omriss, vedlegg 3: 

Ut fra vedtatte silingskriterier anbefales ikke disse områdene videre vurdert i planprosessen. 

Informasjon til vedlegg 3: Arealer vist med grå ytterlinje, ‘innspill som ikke behandles’, er ikke 
vurdert opp mot silingskriteriene. Flere av innspillene er av eldre dato og representerer allerede 
ferdigregulerte områder som sammenfaller med arealinnspillene. Andre områder er spilt inn i tråd 
med dagens arealformål, og representerer ingen omdisponering. For å realisere flere av disse 
innspillene vil det være behov for en reguleringsendring og/eller bestemmelser å kunne realisere 
innspillene. 

Ut fra politiske signaler og vedtak vil det bli gjort en konsekvensutredning av gbnr. 19/31, Aronsvea, 
og gbnr. 1/1, Ensby, vest for dagens E6. Mulige fremtidige formål for Aronsvea er offentlig/privat 
tjenesteyting og næringsareal for Ensby. Disse arealene er ikke vist i vedlagte kart. 

Reserver, avsatte byggeområder i KDP Øyer sør 2007 

I vedtaket 18.5.2021 ble det bedt om å se hvor det ligger igjen reserver fra gjeldende 
kommunedelplan. Vedlegg 6 og 7 beskriver dette. I tillegg kommer tomtereserver som ligger spredt 
i regulerte områder. Disse er ikke kommentert, da de ikke utgjør hovedreserven. 

Oppsummering 

For å sikre planlagt fremdrift er det helt avgjørende at antall områder/flater som skal 
konsekvensutredes blir redusert. Kommunedirektøren anbefaler derfor at kun de 57 flatene fra 
kategoriene ‘Ja’ og ‘Endret’ går videre til KU, sammen med nevnte områder Ensby og Aronsvea. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommuneplanutvalget tar grovsilingen til etterretning, og vedtar kommunedirektørens anbefaling 
til grovsiling av innkomne innspill. 
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