
Kommuneplan i Siljan 
2022-2034

Åpen møte på Zoom kl. 18:00



Velkommen til digitalt dialogmøte

• Planlegger å bruke ca. 45 min på en introduksjon
• Det er lov å stille spørsmål underveis

• På Zoom denne gangen
- alle må slå av mikrofonen
- bruk chat funksjon og skriv navnet i chatten
- Ha gjerne på kamera når dere stiller spørsmål



Hva er en kommuneplan?

• Alle kommuner er pålagt etter loven å ha en kommuneplan
• Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 

nasjonale mål, interesser og oppgaver.
• Utredningskrav:

- planprogram (hvis vesentlige virkninger for miljø og samfunn). Er på 
«høring» nå.
- planbeskrivelse med konsekvensutredning
- risiko og sårbarhetsanalyse

• Kommuneplan omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel

Brukernavn
Presentasjonsnotater
viser hva planleggingen skal ha fokus på, opplegg for medvirkning, tidsfrister og hvilke tema som skal utredes og metoder-formål, hovedinnhold og virkninger-Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål





Samfunnsdel

• Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen 
som organisasjon. 

• Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for 
kommunens egen virksomhet

• Forslag til planprogram:
-prioriteringer av FNs bærekraftsmål
-tegne et tydelig og overordnet mål om hva kommunen ønsker 



FN bærekraftsmål

• Kommunen følger opp regionale bærekraftsmål.
• Hvilke bærekraftsmål er viktig for kommunens fremtid utvikling?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bærekraftsmålene innebærer en tilnærming til samfunnsutvikling hvor alle områder er gjensidig avhengig av hverandre, og hvor økonomisk bærekraft hviler på sosial bærekraft som igjen hviler på miljømessig bærekraft. Endres forutsetningene for miljømessig bærekraft har det dermed konsekvenser for både sosial og økonomisk bærekraft. Samtidig er sosial bærekraft avgjørende for å lykkes med økonomisk bærekraft.Fylkeskommunen har valgt å prioritere 7 mål:nr. 4. God utdanningnr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstnr. 9 Innovasjon og infrastrukturnr. 11 Bærekraftige byer og samfunnnr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjonnr. 13 Stoppe klimaendringenenr. 17 Samarbeid for å nå målene



Hva kommunen ønsker
Folketall, Q4 2020 : 2347

Økning på 0,5% fra 2019 -2020
Økning på 0,3% fra 2020-2021

• Ikke lengre mottakskommune for flyktninger

• Fødselstall og prognoser viser at barnetallet går ned



Se på arealbruk – attraktive (bærekraftige) boligområder, se på lokalt tjenestetilbud – både privat og offentlig 
(kulturtilbud, nærmiljø, arbeidsplasser, pendling etc)

Siljan er et attraktivt bosted for alle, men med særlig fokus på barnefamilier 
At Siljan har en årlig vekst i folketallet på 2%

År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
2 % 2340 2387 2435 2483 2533 2584 2635 2688 2742 2797 2852 2909 2968 3027 3088

økn ant. inb. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61
Antall boliger 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15

Langsiktig vekst i folketall – frem til 
2034



Arealdel
• Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen 

mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
• Omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
• Skal vise områder for utbygging, vern og områder der særskilte hensyn skal tas.



Arealdel
• Er en «grovmasket» plan
• Planen løser kun 

arealbruksspørsmål
• Kan settes generelle bestemmelser 

og bestemmelser og bestemmelser 
til ulike arealformål.

• Avgrenser områder hvor vi bør 
legge inn særskilte hensyn. Til 
disse hensynssoner knytter vi 
retningslinjer for arealbruken.

Vi skal se etter arealer til:
• Nye boligområder
• Nye næringsareal
• Fortetting i sentrum
• Arealbruk omkring 

Heivannsområdet
• Fv.32 Utsnitt av gjeldende kommuneplan

Areal til 
spredt 
utbygging

Areal til
bolig- og
offentlig bebyggelse

Nye boligområder

Hensynssone (c)
Landbruks-, natur 
og friluftsområde

Hensyns-
sone
fv.32 (d)

Areal til idrettsformål

Næringsformål

Offentlig formål

Sentrumsformål



Ferdig regulert på
midten av -90 tallet

Omlegging av fv.32
skulle skje i to trinn

Trinn 1 Utenom sentrum
Trinn 2 Utenom Holtesletta

Omlegging av 
fv. 32



Innbyggerdialog

• https://www.siljan.kommune.no
• Ny portal for medvirkning til kommuneplanen. 
• Her er det mulig å gå direkte inn i kartet og gi innspill på 

spesifikke punkt/steder.

https://www.siljan.kommune.no/


Alle forhold som vedrører bokvalitet: 
Hva gjør omgivelsene omkring bostedet attraktivt?

Hvordan reiser vi til jobb, skole og fritidsaktiviteter 
– er det noe vi savner? 

Hva gjør vi i fritiden, muligheter for lokale 
opplevelser og aktiviteter?

Hvilke viktige kulturtilbud må være tilgjengelig?

Andre forhold som gjør at alle kan mestre 
hverdagen og leve et godt liv.

Hva er det relevant å gi innspill om?

Hva vi bør gjøre for å oppfylle bærekraftsmålene

Hva må kommunen gjøre for at Siljan kan bli et attraktivt sted å bo?



Arealdelen
hvor legger vi til rette for 
næringsbebyggelse, offentlige 
bebyggelse, boligbebyggelse, 
idrettsanlegg, forretninger, veier, 
kollektivknutepunkt mm.



Innspill til planprogrammet

• Hvordan bør vi best mulig legge til rette for medvirkning?
• Er det noen spesielle grupper som bør inkluderes i prosessen?
• Er det noen spesielt i forhold til opplegg for barn og unge vi bør huske på?
• Vi har særskilt fokus på:

• Arealer til næringsformål
• Arealer til boligformål
• Fv. 32
• Heivannsområdet
• Sentrumsområdet



Veien videre

• Vi får innspill til varsel om oppstart og planprogram innen 19. mai.
• Er i gang med forberedelsene og har hatt innledende møter med regionale 

myndigheter.
• Utrede alternativ, gjennomføre analyser, se på konsekvenser, legge opp til 

dialogmøter og utarbeide forslag.

Nov 20

Varslet oppstart og 
lagt PP på høring

Vedtatt PP
KST

6 uker
Plan og KU fase

1. gangs 
behandling KPU

mars 22

Vedtatt KST

Programfase Høringsfase

Arbeid med 
PP igangsatt

formell høring
avsluttet

Høringsfase
6 uker

Juni 21 Januar 22
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