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Oppstart og 
planprogram

Sommer 2015

Innspill

•Fortløpende innspill i 
2015, 2016, 2017, 2018 
og 2019.

•Ny frist for rev. Innspill 
juni 2020. 

•En rekke politiske 
behandlinger og møter i 
hele perioden

Utarbeide 
planforslag

•Mål og strategier
mai 2019

•Grovsiling av innspill 
15. juni 2021

•Sårbarhetskartlegging 
av vassdrag
Høst 2021

•Politiske møter 
okt+nov+jan

•Regionalt planforum 
23.2.2022

•Arbeidsmøte med NVE
feb 2022

1. gangs 
behandling

•Politisk behandling 
mars 2022

•Komplett planforslag 
med 
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Utredninger og analyser

Offentlig ettersyn

•Alle parter får mulighet 
til å sette seg inn i 
planforslaget

•Åpne møter

•Dialog

Bearbeide 
planforslag

•Administrasjon og 
politikere jobber frem 
revidert forslag

•Mulige 
tilleggsutredninger

•Reviderte 
arealstrategier

2. gangs 
behandling / 

begrenset høring
Sluttbehandling

Her er vi i dag

Det foreligger:

• Plankart med innspill etter grovsiling

• Utdrag av planbestemmelser

• KU for alle innspill etter grovsiling

• Oppsummering flomnotat



Utbyggingsgrense

Dyrka og dyrkbar mark

Myr

Verneområder

Naturtype verdi A og B

Reelle faresoner

Landskapselementene koller og nut

Høy bonitet skog

Naturtype verdi C

Aktsomhetssone flom

Buffer 20 m til elv og bekk

Landskapselement åsrygger

Bratthet (>1/3)

Knutepunkter

Røde kriterier Gule kriterier

Tema i grovsilingen
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Alle innspill til kommuneplanen ble vurdert, og dannet grunnlaget for grovsilingen (KPU 15. juni 2021)

Grovsilingen hadde røde (skal hensyntas) og gule (vurdering) kriterier
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Innspill etter grovsiling
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Innspill etter grovsiling



Naturmangfold, arter, naturressurser

Landbruk, jordvern, skogbruk

Landskapsvirkning og landskapsanalyse

Kulturminner/kulturmiljø og kulturlandskap

Forurensning, energi og klima

Hensyn til kommunale, reg. og statlige strategier

Naturmiljø, friluftsliv og grønnstruktur

Barn og unge, allmenne interesser

Trafikksikkerhet

Teknisk infrastruktur

Natur / Miljø Samfunn

Metodikk og grunnlag for konsekvensutredning (KU)
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De gule og grønne områdene fra grovsilingen gikk videre til KU.

Det er gjort en vurdering om de gule områdene kunne justeres og likevel beholdes som reduserte områder.

Alle områdene er vurdert for konsekvenser etter følgende tema



Grunnlaget etter grovsiling bestod av 60 arealinnspill/områder.

Dette danner grunnlaget for Excel-arket som er vedlagt saken.

36 områder var markert som grønne

24 områder var markert som gule

De innspillene som er vurdert for KU, er ikke alle lagt inn i plankartet

17 ligger inne i plankartet uten endringer

20 ligger inne i plankartet med endringer

23 ligger ikke inne i plankartet

Det er forsøkt å være etterrettelig i all dokumentasjon rundt KU, og arbeidet er utført i felleskap for å unngå 

forskjellsbehandling.

Saksfremlegget fra adm i dag åpner for politisk synspunkt på verdsetting

Oppsummert om KU

18.01.2022 7



Hvilke kriterier er avgjørende for områder som går ut?
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Arbeidet med KU har vært en vurdering av om innspillenes egnethet som byggeområde

Det er ikke vurdert areal som ikke er spilt inn som forslag med unntak av Aronsvejordet (T01)

Det kan være areal som er bedre egnet som byggeområder enn hva som ligger inne som innspill

Fortetting og utvikling av Øyer sentrum som potensial for realisering av overordna mål er ikke gjort

Noen områder som lå inne som røde i grovsilingen har fortsatt som egne reguleringsplanprosesser og er 

derfor frikoblet KDP-prosessen.

Det er lagt til grunn innspillenes forslag om utnyttelse, dvs det er ikke økt grad av utnyttelse mtp antall 

enheter

Det er lagt ned betydelig arbeid med oppdaterte planbestemmelser for arealformålene som er lagt inn i 

plankartet

Hvilke andre vurderinger er gjort inn mot foreløpig planforslag?
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Boligbebyggelse: 67 tomter/enheter

Frittliggende fritidsboliger: 120 tomter/enheter

Konsentrert bebyggelse fritidsboliger: 52 tomter/enheter

Leilighetsbygg, fritidsbebyggelse: 150 enheter

Fritids- og turistformål: 330 enheter

Kombinert fritidsbebyggelse/næring. Fordeling 70/30 V/K.

Kombinert fritidsbebyggelse/FT-formål

Kombinert bolig/fritids- og turistformål. Småhus/lavblokk.  

Potensial på ca 1000 enheter. 

Gjennomsnittlig utbygging ca 112 enheter. 2019+2020 ca 200 enh.

Byggevolum av innspill som nå ligger inne
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652 enheter

38 daa, 40% BYA. 200-250 enh

4,4 daa, 40% BYA

8,3 daa, 40-50% BYA
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Plankart Ensby
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Uttegning av alpinanlegget
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Uttegning av alpinanlegget
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Uttegning av alpinanlegget
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Dialog rundt innspill som kan endres eller justeres

Beredskapsveg Lisetra – Mosetra (kryssing av Mosåa)

Helhetlig ROS-analyse

Trafikk- og støyvurderinger i Øyer sentrum når endelig utbyggingsvolum er avklart

Stier og løyper er ikke inntegnet så langt. 

Kan følges opp som egen tematisk kommuneplan

Dagens løypestruktur kan enkelt legges inn. Fremtidig potensial er uavklart

Uavklart forhold knyttet til overvannshåndtering

Hva gjenstår av arbeid som skal inn i planforslaget
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Sti- og løypenett vinter

25
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Sti- og løypenett sommer



Hver dag forbedrer vi hverdagen


