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BEHANDLING AV AREALBRUKSINNSPILL  
Iht. planprogrammets kapittel 5.6 skal innspill om arealbruk behandles på følgende måte:  

1. Grovsiling  

2. Konsekvensutredning (finsiling) 

3. Forslag til ny arealplan 

 

Grovsilinga er den første vurderinga av innspill. Innspillene som går gjennom grovsilinga skal 

konsekvensutredes (KU) etter temaene i planprogrammets kapittel 5.3. Risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) av innspillene inngår i KU. Konsekvensutredningen er 

arbeidskrevende og innebærer mer omfattende vurderinger enn det som gjøres i grovsilinga. 

Med bakgrunn i KU vil en del av innspillene inngå i et forslag til ny arealdel.  

 
Figur: Illustrerer behandling av innspill ved revideringen av arealdelen til kommuneplanen. 

 

OPPLEGG FOR GROVSILING 
Alle konkrete innspill til arealbruk skal gjennomgå en grovsiling, hvor hvert innspill vurderes 

ut fra noen utvalgte tema (nasjonale, regionale og kommunale mål, by- og tettstedsutvikling, 

landbruk herunder jordvern, folkehelse, risiko- og sårbarhet, kulturminner og naturmangfold).   

I tabellen på neste side er det angitt nærmere hva som inngår i de ulike temaene, aktuelt 

kunnskapsgrunnlag og hvordan innspillene blir vurdert opp imot det enkelte tema. Vurderinga 

vil i hovedsak basere seg på eksisterende kunnskap innenfor de aktuelle temaene. Kilder som 

er brukt vil angis, og det vil også oppgis dersom det er usikkerhet grunnet mangelfullt 

kunnskapsgrunnlag.  

Konsekvensnivå vurderes til 3 kategorier, som vist i tabellen nedenfor. Ut fra en samla 

vurdering angis også et totalt konsekvensnivå for innspillet. Ut fra dette vil rådmannen lage en 

innstilling med anbefaling om hvilke innspill som skal tas med videre i planarbeidet og 

konsekvensutredes. Grovsilingen vil legges fram for politisk behandling i formannskapet 

vinteren 2014, iht. framdriftsplan i planprogrammet.  
 

Farge Konsekvensnivå  Rådmannens anbefaling 

Grønt Liten negativ, ingen eller positiv 

konsekvens.  

Tas med videre til 

konsekvensutredning.   

Gult Middels eller usikker negativ 

konsekvens.   

Tas med videre til 

konsekvensutredning.  

Rød Stor eller svært stor negativ konsekvens Tas ikke med videre.  
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NR NAVN  

 

 

 

 

KARTUTSNITT/FLYFOTO 

Dagens formål 

Foreslått formål 

Arealstørrelse 

Forslagsstiller 

Gjeldende kommuneplan 

Nytt arealformål 

Ca. X daa.  

Navn 

Beskrivelse 

Beliggenhet, dagens arealbruk og litt om 

forslaget.  

 

 

 

 
 

Tema Konsekvens 
Verdi og omfang 

Kunnskapsgrunnlag og usikkerhet 

Nasjonale, regionale 

og kommunale mål  

 Gjeldende kommuneplan.   

Satsingsområder i kommunal planstrategi.  

Prioriterte områder for utvikling jf. saker om 

Livskraftige lokalsamfunn, Handels- og 

byutviklingsanalysen, Ringeriksregionen mot 2030.  

Mål i gjeldende handlingsprogram.  

By- og 

tettstedsutvikling  

 Fortetting og bærekraft  

Landbruk, herunder 

jordvern 

 Innspill i direkte konflikt med fulldyrka mark anbefales 

ikke tatt med videre.   

Avstand til fulldyrka mark (spesielt aktuelt for bolig ift. 

konflikter) 

Innmarksbeite. Markslag, AR5 gårdskart.  

Folkehelse   Folkehelsemeldingen 2012-2030, satsingsområder: Best 

for barn, aktivitet for alle, og folkehelsekommunen.  

Beliggenhet i forhold til tjenestetilbud.  

Støy.  

Risiko- og sårbarhet  

 

 Flomsonekart  

Skredkart 

Grunnforhold: byggegrunn, radon og forurensning.  

Kulturminner  www.kulturminnesok.no 

Kommunens kulturminneregistreringer  

Naturmangfold  Rødlistearter, utvalgte naturtyper. www.naturbase.no  

MIS-registreringer 

Eventuelle lokale rapporter 
 

Samla vurdering  
Vekting av konsekvenser. Samla vurdering av innspillet ut fra temaene ovenfor.   

Konklusjon  
Samla konklusjon med fargeangivelse (gul, grønn, rød).   

 


