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1 INNLEDNING 

Kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes, jf. plan- og bygningsloven § 4.2 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 6. Formålet med konsekvensutredningen er at det i planen blir tatt 
tilstrekkelig hensyn til miljø og samfunn.  

Konsekvensutredningen er gjort på to nivåer; overordnet nivå for utbyggingsmønster (kap. 2) og for 
hvert enkelt innspill (kap. 4). I tillegg er det gjort en områdevis vurdering, hvor samlet belastning er 
vurdert, og hvor det vurderes et videre arbeid i etterkant av planen er vurdert (kap. 3). Dette er ikke 
en konsekvensutredning etter kravene i forskrift om konsekvensutredninger, men et 
kunnskapsgrunnlag for videre konsekvensutredning. 

2 OVERORDNET KONSEKVENSUTREDNING 

Den overordnede konsekvensutredningen tar for seg nye rammer for fremtidig utbygging og 
vesentlige endringer sammenlignet med kommuneplanens arealdel 2011-2024. Den overordnede 
konsekvensutredningen tar for seg utbyggingsmønster på overordnet nivå. Gjennom dette oppfylles 
kravene til overordnet konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel i forskrift om 
konsekvensutredninger.  

2.1 ALTERNATIVER 

Følgende alternativer for utbyggingsmønster er vurdert: 

Alternativ 0 – «Nullalternativet»: Lokalisering av nye boliger, handel, næring, tjenesteyting bygger på 
samme prinsipper som i gjeldende kommuneplan.  

Alternativ 1 – Fortetting og flerkjernestruktur: Hoveddelen av ny handel, næring og tjenesteyting 
ligger legges til sentrum. Hoveddelen av nye boliger lokaliseres innenfor byplanen (70 %), resten 
lokaliseres utenfor byplanen, men i tråd med prinsippene om fortetting og flerkjernestruktur. 

Alternativ 2 – Fortetting kun i sentrum: All videre boligbygging, ny handel, næring, tjenesteyting 
legges til sentrum eller i gangavstand til sentrum (10-minuttersbyen). 

Alternativ 3 – Fortetting og spredt utbygging: Lokalisering av nye boliger, handel, næring, 
tjenesteyting bygger hovedsakelig på samme prinsipper som i gjeldende kommuneplan, i tillegg tas 
nye boligområder inn, uavhengig av om de bygger opp under flerkjernestruktur. 

2.2  VURDERING AV KONSEKVENSER 

 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Natur og biologisk mangfold 3 2 1 3 
Nasjonale og internasjonale miljømål 3 2 1 4 
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Kulturminner og –miljø 1 1 4 1 
Friluftsliv 1 1 1 1 
Landskap 2 1 2 4 
Forurensning 1 1 1 1 
Vannmiljø 1 1 1 1 
Jordvern og viktige mineralressurser 2 1 2 4 
Transportbehov 2 2 1 4 
Energiforbruk og energiløsninger 1 1 1 4 
Beredskap og ulykkesrisiko 1 1 1 1 
Flom og skred 1 1 1 1 
Folkehelse 1 1 1 4 
Tilgang på gang- og sykkelvegnett 2 2 1 4 
Barn og unge 1 1 1 1 
Kriminalitetsforebygging 1 1 1 1 
Estetikk og arkitektur 1 1 1 1 
Tilgang på sol og uteområder 1 1 4 1 
 

2.3 VALG AV ALTERNATIV 

Ut fra tabellen kommer alternativ 3 klart dårligst ut, mens alternativ 0, 1 og 2 er forholdsvis jevne. 
Vektes miljø og transport tungt i vurderingen vil alternativ 2 komme best ut.  

Kommunen har valgt alternativ 1, fortetting og flerkjernestruktur, som utbyggingsmønster. Dette er 
beskrevet i planbeskrivelsen som de overordnede plangrep. Fortetting i bydelssentrene er en del av 
arbeidet med flerkjernestrukturen, men i flerkjernestruktur ligger også en utvidelse av eksisterende 
byggeområder tilknyttet bydelene. Det er flere grunner for dette. Det er stadig etterspørsel etter nye 
boligarealer for småhusbebyggelse i Lillehammer. For å tiltrekke seg nye innbyggere må Lillehammer 
ha attraktive boligarealer også for barnefamilier, som typisk ønsker bolig med «bakkekontakt». 
Bydelene har etablerte strukturer med bydelssenter, skole, barnehage og boliger, og en fortetting lik 
den vi ser i sentrum er ikke realistisk eller stedstilpasset i de fleste bydelene. Selv om alternativet 
legger opp til en utvidelse av eksisterende bebyggelse, er det lagt som et premiss i utvelgelsen av 
områder at flest mulig skal ha mulighet til å gå og sykle til det de skal i hverdagen, og flest mulig skal 
kunne ta buss til sentrum. Ved høring legges det ut en forholdsvis stor overkapasitet på boliger, noe 
som forsterker de negative konsekvensene for bl.a. miljø og transportbehov. 

3 OMRÅDEVIS VURDERING 

I enkelte områder er det mange innspill til ny arealbruk, og det er behov for å se på konsekvenser av 
utbygging i en større sammenheng enn for hvert innspill enkeltvis. Områdene og de relevante 
temaene er omtalt under. Den områdeveise konsekvensutredningen er ikke en fullverdig 
konsekvensutredning av hvert område, men et kunnskapsgrunnlag for samlet belastning innenfor 
relevante delområder.   
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3.1 NORDSETER 

Nordseter har vokst gjennom mange tiår. Den eldste gjeldende reguleringsplanen er fra 1979. Siden 
har det vært flere omreguleringer av mindre områder, samt nye områder er regulert inn. Noen større 
samlet plan, ut over den til enhver tid gjeldende kommuneplan, er ikke laget for Nordseter siden.  

3.1.1 LØYPER, VEGER 

En del av fritidsboligene på Nordseter har kun vegadkomst sommerstid. Med et økende antall 
fritidsboliger kommer stadig spørsmålet om vinterveg fram til fritidsboligen. Det blir interessekonflikt 
når kjøreveg krysser skiløype. Det bør gjøres en kartlegging av løyper og veger før det tillates 
ytterligere fritidsbebyggelse på Nordseter. 

3.1.2 VANN OG AVLØP 

Det er i dag en del hytter på Nordseter som ikke er tilknytta kommunalt vann- og avløpsnett. Dette 
medfører utfordringer i form av ulovlige anlegg og forurensning. Det må sikres at eksisterende hytter 
innenfor Nordseter kan kobles til kommunalt vann- og avløpsnett før det utvides med ytterligere nye 
hytter som skal kobles på samme nett. 

3.1.3 NÆRINGSAREALER 

Det er regulert inn flere næringsarealer på Nordseter. Noen av disse er ikke i drift til næring. Flere 
områder er omregulert fra næring til fritidsbebyggelse. Når områdene omreguleres enkeltvis kan det 
være utfordrende å se det overordnede bildet. Hvor store arealer bør beholdes som næringsarealer 
for Nordseter? Hva er konsekvensen av å omregulere dem til fritidsbebyggelse? Dette er spørsmål 
som bør vurderes og besvares før det tillates ytterligere fritidsbebyggelse på Nordseter. 

3.1.4 OVERVANN 

Ved nye utbygginger kan bekker og flomveger skape utfordringer både for ny bebyggelse, men også 
for eksisterende bebyggelse og infrastruktur nedstrøms. Konsekvenser av utbygging kan være 
raskere avrenning og at vann blir ledet til nye steder. Før det tas stilling til nye byggeområder må 
konsekvenser både av hvert enkelt tiltak og samlet belastning belyses, og det må vurderes hvilke 
tiltak som vil være nødvendige. På deler av Nordseter er det partier med myr som har en viktig 
funksjon for fordrøyning av vann, men også som karbonlager og som områder som kan være viktige 
for biologisk mangfold. Konsekvensene av å bygge ut slike områder bør vurderes før det tas stilling til 
videre utbygging på Nordseter. 

3.1.5 LANDBRUK 

Nordseter har tradisjonelt vært brukt til beite, og utbygginger kan redusere tilgjengelig beiteareal. 
Beitebruk inne i områder for fritidsboliger kan medføre konflikter, og før det tas stilling til utbygging 
bør konsekvenser for rettighetshavere vurderes, samt hvilke konsekvenser for eksempel inngjerding 
av områder vil ha. 
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3.1.6 DELKONKLUSJON NORDSETER 

Utvidelse, fortetting og omdisponering av arealer på Nordseter bør skje gjennom en helhetlig 
vurdering av Nordseter gjennom en områdeplan. 

3.2 BIRKEBEINERLIA 

Området er ikke konsekvensutredet, og det er lagt opp til en egen prosess for å vurdere 
fritidsbebyggelse og turismeutvikling i området etter vedtak av kommuneplanens arealdel. I en 
konsekvensutredning og videre prosess er det bl.a. viktig å se på konsekvenser for og mulig 
tilpasninger til landbruk, friluftsliv og naturverdier.  

3.3 ØVRE ÅLSBYGD 

Med Øvre Ålsbygd mener vi områder tilhørende vegene Bergesvevegen, Olasvevegen, Rustadvegen 
og Åsstuevegen. Kommunen har mange henvendelser om å bygge nye boliger i området. Det er 
kommet innspill som muliggjør rundt over 200 nye boliger i Øvre Ålsbygd, og behovet for å se på 
samlet belastning er stort for dette området.  

3.3.1 TRAFIKKSIKKERHET 

Bergesvevegen, Olasvevegen, Rustadvegen og Åsstuevegen er private veger med enkel standard og 
uten fortau. Alle vegene er koblet til Nordsetervegen og det er ingen tverrforbindelse mellom vegen 
for kjøretøyer. Økt biltrafikk på vegene vil gjøre det mindre trafikksikkert for dem som går og sykler 
langs vegene, f.eks. skolebarn eller de som skal ta bussen. Hver enkelt nye bolig vil ikke nødvendigvis 
ha så store konsekvenser for trafikken. I sum kan boligene imidlertid ha store konsekvenser for 
trafikksikkerheten, og det kan være behov for opparbeiding av fortau, ev. breddeutvidelse av veg. 
Dersom det skal tillates nye boliger langs disse vegene bør det først gjøres en uavhengig vurdering av 
tålegrense og behov for fortau eller gang-/sykkelveg.  

3.3.2 NATURVERDIER 

Øvre Ålsbygda omfatter et kulturlandskap med rester av beitemark og slåtteng som både kan være 
artsrike og inneha flere krevende arter. Dette er naturtyper som på sikt vil være avhengig av skjøtsel. 
Utbygging av nye boliger og tilhørende infrastruktur kan føre til nedbygging av arealer verdifulle for 
biologisk mangfold, men også at grunnlaget for en aktiv skjøtsel i form av slått og beite av øvrige 
arealer blir gradvis redusert.  

3.3.3 OMRÅDETS KARAKTER 

Selv om området har gått fra å være landbruks- og fritidsboligområde til å være et boligområde 
bærer området fortsatt preg av å være spredt bebygd. Området utgjør en buffersone mellom den 
bynære bebyggelsen og reine naturområder. Igjen vil hver enkelt nye bolig ikke ha så store 
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konsekvenser for områdets karakter, men i sum vil området gå fra å være spredt bebyggelse med 
romslige grønne områder til å være et mer ordinært boligfelt. 

3.3.4 DELKONKLUSJON ØVRE ÅLSBYGD 

Dersom det legges til rette for nye boliger i Øvre Ålsbygda bør det skje gjennom en helhetlig plan for 
området.  

3.4 ERSGÅRD/SAGBAKKEN 

Området mellom Nordsetervegen og OL-anleggene. 

3.4.1 GRØNNSTRUKTUR/FRILUFTSLIV 

Området grenser mot OL-anlegg med en grønn buffersone mot bebyggelsen. Videre utbygging i 
området bør ivareta turtraseer, grønnstruktur og buffer mot OL-anleggene. 

3.4.2 ADKOMST 

Adkomst har vært utfordrende ved utbygginger i dette området. Det er viktig at nye områder har god 
adkomst for gående, syklende og kjørende, og at det sikres gode og rasjonelle gang- og 
sykkelpassasjer for nye og eksisterende boliger. 

3.4.3 DELKONKLUSJON ERSGÅRD/SAGBAKKEN 

Området kan videreutvikles. Viktige hensyn i videre planlegging i området er adkomst, grønnstruktur, 
buffersone mot OL-anlegg og viktige turstier, gang- og sykkelpassasjer og snarveger. 

3.5 VÅRSETERGRENDA/RØYSLIMOEN 

3.5.1 SYKKELVEG TIL SENTRUM 

Området fra Måsåhaugen til Røyslimoen/Vårsetergrenda mangler i dag gode sykkelveger. Syklister 
kan i dag sykle Langbakken eller Messenlivegen. Langbakken er svært bratt, noe som gjør den til et 
dårlig alternativ opp, og som utgjør en risiko på veg ned, siden vegen deles med gående. Langs 
Messenlivegen må syklistene bruke vegbanen eller vegskuldra.  

3.5.2 DELKONKLUSJON RØYSLIMOEN/VÅRSETERGRENDA 

Før det tillates ytterligere boligbygging i området bør det etableres sykkelveg langs Messenlivegen. 
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3.6 SØRE ÅL 

3.6.1 SYKKELVEG LANGS ÅSMARKVEGEN 

Sykkelvegen fra Skogen-feltet til Hamarvegen er ikke tilpasset dem som bruker sykkel som alternativ 
til bil. Vegene er ikke godt nok sammenkoblet og deles mellom gående og syklende. De som skal 
sykle i høyt tempo må derfor bruke Åsmarkvegen. 

3.6.2 DELKONKLUSJON SØRE ÅL 

Før det tillates ytterligere boligbygging langs Åsmarkvegen bør det etableres akseptable løsninger for 
sykkel til Hamarvegen og Fredrik Colletts veg. 

3.7 VEG MELLOM RØYSLIMOEN OG SØRE ÅL 

Det er kommet en rekke innspill til nye boligområder i området mellom Søre Ål og Røyslimoen. Det er 
også kommet innspill om vegforbindelse mellom områdene.  

Boligområdene som det er kommet innspill til er til sammen ca. 650 daa, hvilket muliggjør omkring 
1000 nye boliger (eneboliger og rekkehus). Skal det åpnes for utbygging i dette området bør 
kommunen vurdere vekstgrensen for området, uavhengig av grunneier. Det kan da være snakk om 
vesentlig større arealer til bolig. 

3.7.1 VANN OG AVLØP 

Det skal etableres vann- og avløpnett som kobler Røyslimoen og Søre Ål. Denne bør bygges slik at 
den tilrettelegges for boligbygging i området, uavhengig av om det er aktuelt på det nåværende 
tidspunkt. 

3.7.2 JUSTERING AV SKOLEGRENSE 

Med vegforbindelse mellom Røyslimoen og Søre Ål vil det være mulig å justere grensa mellom de to 
skolekretsene ut fra hvilken skole som har kapasitet. Alternativet til å bygge ny veg er å oppruste 
skolene ut fra demografiske framskrivinger og nye boligområder. Da er det mulig å forutse hvor 
elevmassen vil øke og synke. 

3.7.3 ALTERNATIV KJØREVEG FOR RØYSLIMOEN 

Trafikkanalysen viser at få vil kjøre fra Røyslimoen via Søre Ål. Med nye boliger langs vegen vil bruken 
bli større. Vegen vil ikke ha noen avbøtende effekt for trafikken i sentrum (Bankenkrysset), men vil 
bidra til mer trafikk i Bankenkrysset dersom det tilrettelegges for flere boliger perifert. 

Det vil bli mulighet for ny ringveg for bybussen, som kan være positivt i et transportperspektiv.  
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3.7.4 BEREDSKAP 

Vegen vil være positiv for beredskapsituasjon, men er ikke en prioritert oppgave ut fra et kost-nytte-
perspektiv.  

3.7.5 MULIGHET FOR NYE BOLIGOMRÅDER 

Ny veg vil antagelig være avhengig av at det også bygges boliger langs vegen. Det er et stort potensial 
for nye boliger her. Nye boliger i dette området vil bli et hovedgrep for utbyggingsmønster, og bygger 
ikke opp under fortetting, flerkjernestruktur, sykkel og gange. 

3.7.6 DELKONKLUSJON VEG MELLOM RØYSLIMOEN OG SØRE ÅL 

Selv om det er flere grunner til å knytte sammen Søre Ål og Røyslimoen med ny veg er det vurdert at 
ingen av disse grunnene, hverken alene eller samlet, gir grunnlag for å legge vegen inn i plankartet. 

 

4 KONSEKVENSUTREDNING AV HVERT INNSPILL 

Det er gjort konsekvensutredning av ca. 120 innspill til endret arealbruk. Det er ikke gjort noen 
innledende utsiling av innspill, slik at alle innkomne innspill er konsekvensutredet. 

4.1.1 METODE 

Innspillene er vurdert ut fra en rekke miljø- og samfunnsfaktorer som til sammen utgjør 
konsekvensutredningen. For hvert tema er vurderingskriteriene for det aktuelle temaet vist. 
Vurderingene er visualisert gjennom følgende farger: 

 Positiv konsekvens 
 Nøytral konsekvens/ingen negativ konsekvens 
 Noe negativ konsekvens – forhold som må følges opp gjennom videre planlegging. 
 Negativ konsekvens som ikke kan avbøtes gjennom videre planlegging, eller som gjør at 

områdets avgrensning må tilpasses. 
 

Alle fargene i tabellen over er ikke relevante for alle tema. Det framgår av hvert tema hvilke farger 
som er relevante for det aktuelle temaet.  

MILJØREVISJON – TRANSPORTPLANLEGGING 
Miljørevisjon er omtalt i eget notat. Kort oppsummert bør nye områder for bolig være innenfor 10 
minutters sykkel- eller kollektivavstand fra sentrum. 10 minutters sykkelavstand er vurdert til å være 
byplanens avgrensning. 10 minutters kollektivavstand er vurdert til å være bybussens ruter. De 
daglige gjøremål (skole, barnehage, dagligvare, grønnstruktur, bo- og servicesenter) bør være innen 
gangavstand fra nye boligområder.  

Metode: Se eget notat 
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Datagrunnlag: GIS-analyse, lokalkjennskap 

Transportplanlegging for bolig er vurdert slik i KU: 

 < 500 m til de fleste daglige målpunkter 
 < 1 km til de fleste daglige målpunkter 
 1-2 km til de fleste daglige målpunkter 
 > 2 km til de fleste daglige målpunkter 
 

For handels- og næringsarealer er adkomsten til området vurdert, samt trafikale konsekvenser for 
omkringliggende områder.  

For andre formål er temaet erstattet med «Beliggenhet», og det er gjort en vurdering av 
beliggenheten i forhold til hva som er ønsket formål for området. Relevante forhold kan være nærhet 
til eksisterende infrastruktur, bruk av omkringliggende område, plassering i forhold til 
flerkjernestrukturen mm. 

FLOM OG OVERVANN 
Nye byggeområder skal ikke legges i flomutsatt område. NVE skriver i sin veileder at det i de fleste 
tilfeller vil være tilstrekkelig å sette av soner på 20 m på hver side av bekker og 50-100 m på hver side 
av elver. I Lillehammer vil Lågen, Gausa og Rinna være i kategorien elver, og vi vil bruke en 
buffersone på 100 m på hver side av elvene. Resten er i kategorien bekker, og vi vil bruke 20 m buffer 
rundt bekkene. 

Det er gjort en GIS-analyse på flomveger, som viser hvor vann vil renne ved store nedbørsmengder. 
Analysen viser vannveg ved åpne og tette stikkrenner, og det gir en indikasjon på hvor det bør vises 
ekstra aktsomhet og hensyn til overvann. 

Datagrunnlag: temakart flomveger, temakart flom og erosjon i mindre vassdrag, flomsonekart 
Lillehammer, GIS-analyse 

Flom og overvann er vurdert slik i KU: 

 Ingen vassdrag eller flomveger gjennom området. 
 Vassdrag og/eller flomveger gjennom området som krever aktsomhet ved utbygging. 
 Utbygging vil ha store negative konsekvenser for overvann. Utbygging vil skje i 

flomutsatt område. 
 

FRILUFTSLIV/GRØNNSTRUKTUR 
Friluftsliv er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge. Det er en nasjonal målsetting at alle skal 
ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers. Da er det viktig å sikre de 
friluftsområdene Lillehammer har, fra små løkker og grønne korridorer til store sammenhengende 
utmarksområder. Under temaet vurderes om innspillet er i konflikt med områder brukt til friluftsliv. 

Datagrunnlag: temakart friluftsliv, kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, 
reguleringsplaner, GIS-analyse og lokal kjennskap 

Friluftsliv/grønnstruktur er vurdert slik i KU: 

 Ikke i konflikt med friluftsområder. 
 Berører områder med friluftsinteresser. Liten konsekvens/konsekvens kan avbøtes. 
 I konflikt med områder med friluftsinteresser. Stor konsekvens/konsekvens kan ikke 
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avbøtes. 
 

BARN OG UNGE 
Barn og unge skal vies spesiell oppmerksomhet i planleggingen. Barn og unge skal ha trygg skoleveg, 
gode møteplasser og trygg adkomst til møteplassene. Dette er forhold som i all hovedsak kan følges 
opp i detaljplanleggingen av de områder som blir tatt inn i planen.  

Forhold som er ivaretatt av tema friluftsliv/grønnstruktur vil ikke vektlegges her.  

Datagrunnlag: GIS-analyse, barnetråkk, lokal kjennskap 

Barn og unge er vurdert slik i KU: 

 Standardtekst om behov for trygg skoleveg og trygg adkomst til møteplasser lagt inn for 
alle innspill til bolig.  
For områder som tas inn i planen gjøres en konkret vurdering av behov for tiltak for å få 
trafikksikker adkomst til skole og møteplasser.  

 Ikke trafikksikker adkomst til skole og møteplasser. Tiltak vurderes som lite realistiske. 
 

BOKVALITET 
Nye byggeområder bør ikke ligge støyutsatt til. Det er videre sett på solforhold på overordnet nivå, 
med den hensikt å se til at boligområder har akseptable solforhold. 

Datagrunnlag: temakart støy, GIS-analyse 

Bokvalitet er vurdert slik i KU: 

 Ikke i støysone, ikke øst- eller nordvendt 
 Ikke i støysone, øst- eller nordvendt 
 I gul støysone, uavhengig av solforhold 
 I rød støysone, uavhengig av solforhold 
 

NATURVERDIER 
Naturmangfoldloven legges til grunn. Formålet med naturmangfoldloven er å ta vare på naturen, 
både gjennom vern av områder og at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte. 
Kommunestyret har vedtatt: «Lillehammer kommune skal i planperioden ta særlig hensyn til miljø, 
klima og naturmangfold. Dette skal være overordnet for kommunens arbeid og framtidsplanlegging» 
(Styringsdokument 2017-2020, vedtatt 15.12.16). Dette må forstås som en skjerping i forhold til de 
krav som allerede foreligger gjennom bl.a. naturmangfoldloven. 

Alle nye områder sjekkes mot følgende tema: naturvernområder (områder vernet med hjemmel i 
naturvernloven og naturmangfoldloven), kartlagte naturtypelokaliteter, utvalgte naturtyper, 
funksjonsområder for vilt og prioriterte arter, samt MiS-figurer registrert gjennom skogbruksplan.  

Datagrunnlag: temakart naturmangfold, Naturbase, intern biologikompetanse 

Naturverdier er vurdert slik i KU: 

 Ingen/små konsekvenser 
 Noen negative konsekvenser 
 Store negative konsekvenser 
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LANDSKAP/KULTURLANDSKAP 
Lillehammer bør ha en arealpolitikk som ivaretar viktige lanskapselementer og landskapsrom. 
Hensynssone for landskap og kulturlandskap er brukt som utgangspunkt for vurderingen. For mange 
områder er dette et tema som ikke utelukker utbygging, men som gir føringer for videre 
detaljplanlegging dersom de blir tatt inn i planen. Landskap er vurdert for hoveddalførene, men ikke 
for fjellområdene. Ikke kartlagte områder havner i gul kategori, for å sikre en aktsomhet for dette 
temaet ved en ev. formålsendring. 

Datagrunnlag: GIS-analyse, Landskaps- og kulturlandskapsanalyse av 1989, intern kompetanse 

Landskap/kulturlandskap er vurdert slik i KU: 

 Ikke i hensynssone for landskap.  
 Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og fjernvirkning må vurderes. 

Ev. landskap ikke vurdert, utbygging forutsetter vurdering av landskapshensyn. 
 Stor negativ konsekvens for landskap/kulturlandskap. 
 

KULTURMINNER/KULTURMILJØ  
Der nye byggeområder kommer i konflikt med kjente kulturminner må det gjøres en konkret 
vurdering av om en omdisponering kan aksepteres. 

Datagrunnlag: hensynssoner i kommuneplanens arealdel 2011-2024, databasen Askeladden 

Kulturminner/kulturmiljø er vurdert slik i KU: 

 Ikke i konflikt med kjente kulturminner. Dersom området vurderes omdisponert bør det 
gjøres en vurdering av potensialet for kulturminner, ev. en kartlegging.  

 Nærhet/noe konflikt med kulturminner/kulturmiljø. Konsekvensen kan avbøtes i 
detaljplanlegging. 

 Stor konflikt med kulturminner/kulturmiljø. 
 

LANDBRUK 
Jordvernet skal stå sterkt, jf. bl.a. jordlova, kommunedelplan for landbruk og nasjonal 
jordvernstrategi. Omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark bør unngås. Særlig viktig er større 
sammenhengende områder. Beiteområder og større områder med skog av høy bonitet har også verdi 
i landbrukssammenheng.  

Dersom verdifulle landbruksområder skal omdisponeres bør det være tunge samfunnsmessige 
fordeler av omdisponeringa. 

Datagrunnlag: temakart landbruk, AR5 

Landbruk er vurdert slik i KU: 

 Ingen konsekvens for landbruk. 
 Noe negative konsekvens for landbruk. 
 Stor negativ konsekvens for landbruk. 
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SKRED 
Nye byggeområder skal ikke ligge utsatt til for steinsprang, snøskred eller jord- og flomskred.  

Datagrunnlag: Temakart skred 

Skred er vurdert slik i KU: 

 Utenfor hensynssone skred. 
 Innenfor hensynssone skred, men skredfaren er ikke konkret vurdert. Utbygging kan 

kun finne sted dersom området ikke er skredutsatt etter en faglig vurdering. 
 Innenfor hensynssone skred, dokumenter skredfare. 
 

GRUNNFORHOLD 
Temaet deles inn i tre: 

1. Radon – det bør vises aktsomhet ved høye forekomster av radon, dvs. at ved utbygging må 
det gjøres tiltak. Datagrunnlag: Aktsomhetskart radon (NGU). 

2. Grunnforurensning – det bør vises aktsomhet ved kjente eller mulige grunnforurensninger, 
dvs. at ved utbygging må det gjøres tiltak. Datagrunnlag: temakart grunnforurensning. 

3. Grus og pukk – det bør tas hensyn dersom området ligger på regionalt viktig eller viktig grus- 
og pukkressurs eller er det massetak eller pukkverk i (sporadisk) drift. Datagrunnlag: 
temakart grus og pukk. 

Grunnforhold er vurdert slik i KU: 

 Ingen aktsomhet eller forekomster. 
 Noe aktsomhet eller forekomster, kan avbøtes tilstrekkelig gjennom detaljplanlegging. 
 Aktsomhet eller forekomster, kan ikke avbøtes tilstrekkelig gjennom detaljplanlegging. 
 

SIKRINGSSONE VANNVERK 
Sikringssonene har til formål å sikre at drikkevannskildene i Lillehammer ikke blir forurenset.  

Datagrunnlag: Sikringssoner for vannverk (hovedvannkilde i Korgen, reservevannkilde, Saksumdal 
vannverk). 

Sikringssone vannverk er vurdert slik i KU: 

 Ikke innenfor hensynssone vannverk. 
 Innenfor hensynssone vannverk. Området er underlagt restriksjoner. 
 Foreslåtte innspill lar seg ikke gjennomføre med gjeldende restriksjoner for vannverket.  
 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Temaet deles inn i tre: 

1. Vann og avløp – nærhet til eksisterende eller planlagt kommunalt VA-nett. Muligheter for 
vann og avløp må vurderes i områder som ikke kan kobles til eksisterende eller planlagt 
kommunalt VA-nett. Datagrunnlag: VA-kart. 

2. Høyspent – det må vises aktsomhet innenfor faresonen til nettanlegg. Datagrunnlag: 
temakart høyspent. 
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3. Vegadkomst – adkomst er en tilbakevendende utfordring ved etablering av nye boliger. 
Formålet med temaet er å gjøre en overordnet vurdering av utfordringer med adkomst. 
Datagrunnlag: kart, kjennskap. 

Teknisk infrastruktur er vurdert slik i KU: 

 Ingen kjente negative konsekvenser. 
 Utfordringer knyttet til en eller flere av temaene. Kan avbøtes gjennom 

detaljplanlegging. 
 Store utfordringer knyttet til en eller flere av temaene. Kan ikke avbøtes gjennom 

detaljplanlegging. 
 

OMRÅDETS AVGRENSNING 
Noen innspill er for et stort område, men hvor innsender også ønsker en mindre del vurdert dersom 
det store området ikke anbefales. Noen innspill begrenser seg til enkelteiendommer. For alle innspill 
vurderes om det er omkringliggende områder som bør vurderes sammen med det innsendte 
innspillet, eller om områdets avgrensning bør justeres på bakgrunn av andre tema i 
konsekvenseutredningen. 

Områdets avgrensning er vurdert slik i KU: 

 Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet vurdering av konsekvensene. Der en 
endring i avgrensning vil gi innvirkning på samlet vurdering av konsekvensene i mer 
positiv retning, eller der hvor området bør utvides, vurderes dette. 

 

OVERORDNET PLANGREP 
Det gjøres en vurdering av om innspillet er i tråd med eller i strid med overordnede plangrep. 

Overordnet plangrep er vurdert slik i KU: 

 I tråd med overordnede plangrep. 
 Delvis i tråd med overordnede plangrep. 
 Litt mindre i tråd med overordnede plangrep. 
 Ikke i tråd med overordnede plangrep. 
 

ANNET 
Noen innspill er vurdert etter kategorien «Annet». Her kommenteres ev. relevante spesielle forhold, 
f.eks. innspill som går på en alternativ boform og innspill med helt særegen historikk. 

Annet er vurdert slik i KU: 

 Denne kategorien vil hovedsakelig brukes for å poengtere elementer ved innspillet som 
anses som positive, og som ikke kommer fram gjennom de øvrige tema. 
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4.1.2 OPPSUMMERING AV GJENNOMFØRT KONSEKVENSUTREDNING FOR INNSPILL 

I det følgende oppsummeres alle innspill som krever særskilt konsekvensutredning. Alle innspillene 
er vedlagt. Anbefalingen en vist i tabellene under. Tabellene i avsnittet bruker følgende fargekoder 
for anbefaling: 

 Anbefales tatt inn i planen 
 Kan vurderes tatt inn ved behov 
 Anbefales ikke tatt inn i planen 
 

BOLIG 

Nr. Navn Faglig anbefaling/konklusjon 
Foreløpig politisk vurdering, 
inkl. løpenummer i plan 

1 Ersgård skog, område 1    

2 Ersgård skog, område 2   

3 Ersgård skog, område 3   

4 Ersgård skog, område 4   

5 Ersgård skog, område 5   

6 Høstmælingen Søre   

7 Høstmælingen økotun  B16 – Høstmælingen økogrend 

8 Øyre Hovslivegen   

9 Balberg gard   

10 Gamlevegen – Bjørstad gård  LSB18 

11 Øvre Ålsbygd – Olasvevegen 150   

12 Øvre Ålsbygd – Olasvevegen 131   

13 Øvre Ålsbygd – Del av Olasveen   

14 Øvre Ålsbygd – Ved Olasvevegen 73   

15 Øvre Ålsbygd – Olasvevegen 77   

16 Øvre Ålsbygd – Ved Olasvevegen 22   

17 Øvre Ålsbygd – Olasvevegen 10 og 12   

18 Øvre Ålsbygd – Olasvevegen Bergehagen   

19 Øvre Ålsbygd – Olasvevegen ved Nordsetervegen   

20A Øvre Ålsbygd – Rustadvegen Åsstuevegen   

20B 
Øvre Ålsbygd – Åsstuevegen Rustadvegen 
Olasvevegen   

21 Øvre Ålsbygd – Rustadvegen 84   

22 Øvre Ålsbygd – Bergesvevegen 132   

23 Sagbakken  B10 – Sagbakken nedre 

24 Øvre Ålsbygd - Bergesvevegen 21   

25 Øvre Ålsbygd - Olasvevegen 68   

26 Fagstadmyra   

27 Øvre Ålsbygd - Nordsetervegen Bergesvevegen   

28 
Øvre Ålsbygd - Nordsetervegen nedenfor 
Rustadvegen 

  

29 Hoveødegård   

30 Sørsvevegen   

31A Bælafaret 3   
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31B Jeistadhaugen   

33 Ved Baklivegen 17  B23 – Ved Baklivegen 17 

34 Skyttermoen  B21 – Skyttermoen 

35 Anton Dalsegs veg  B29 – Anton Dalsegs veg 

36 Ellingsbergvegen   

37 Englia   

38 Roterud   

39 Skårsetsaga 18  B8 – Skåretsaga 18 

40 Ved Jørudbakken 73   

41 Ved Jørudbakken 37   

42 Kastrudvegen Josveen   

43 Kastrudvegen Trosset Søndre    

44 Trosset Søndre ved Jørstadmovegen   

45 Rønningsvegen Hauger  B25 – Rønningsvegen Hauger 

46 Flugsrudskogen   

47A Sæter Søndre Mjøsspeilet – redusert område   

47B Sæter Søndre Mjøsspeilet   

48 Langset Søndre   

49 Hesmervegen Veltlien   

50 Galtrud Åsmarkvegen  B17 – Sør for Åsmarkvegen 

51 Vårsetervegen nedre   

52 Solhøgdavegen  B14 – Ved Solhøgda 

53 Gabbrostien   

54 Baklivegen ved Buvollvegen   

55 Bleikeringen   

56 Bleken omsorgsboliger   

57 Kirkerud   

58 Skogmo  B22 – Skogmo 

59 Dagsvevegen   

63 Sæter Søndre Nordre   B31 – Sæter Søndre Nordre 

64 Vårsetergrenda innerst i Rødsildrevegen   

65 Vårsetergrenda Sollivegen øst   

66 Vårsetergrenda Sollivegen Nordgardshagan   

67 Vårsetergrenda Sollivegen øvre   

68 Vårsetergrenda Sollivegen vest   

69 Vårsetergrenda Sollivegen vest vest  B13 – Ringsvea øst 

70 Vårsetergrenda Ringsveen  B12 – Ringsvea vest 

71 Vårsetergrenda Ringsvelia vest  B12 – Ringsvea vest 

72 Vårsetergrenda Vårsetervegen   

73 Roterud Tølløfsrudlia   

74 Roterud vest  LSB6 

75 Roterud nedre   

77 Nordsetervegen 280  B11 – Nordsetervegen 280 

78 Gjøstivegen   

79 Skaarsethrønningen   
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80 Øvre Ålsbygd - Åsstuevegen Rustaden søndre 1   

81 Øvre Ålsbygd - Åsstuevegen Rustaden søndre 2   

82 Øvre Ålsbygd - Åsstuevegen Rustaden søndre   

83 Øvre Ålsbygd - Rustadvegen Nordsetervegen   

85 Balbergvegen   

87 Rudsbygd Buvollen  B18 – Buvollen 

88 Vingrom Moabakken  Eksisterende bolig 

95 Område nord for HINN   

97 Nordsetervegen ved tidligere bensinstasjon   

133 Røyslivegen   

 

FRITIDSBEBYGGELSE 

Nr. Navn Faglig anbefaling 
Foreløpig politisk vurdering, 
inkl. løpenummer i plan 

101 Roterud Langsethenga øvre   

102 Nordseter Kausvegen  Vurderes i områdeplan 

103 Nordseter Kausvegen vest  Vurderes i områdeplan 

104 Nordseter Høgfjellia  Vurderes i områdeplan 

105 Nordseter Gamle skitrekket  Vurderes i områdeplan 

106 Nordseter Langset Søndre - nord  Vurderes i områdeplan 

107 Nordseter Langset Søndre - sør  Vurderes i områdeplan 

108 Nordseter Bårdseng seter  Vurderes i områdeplan 

109 Nordseter Abbor-Aksjøvegen   

110 Abbor-Akksjøvegen vest   

111 Nordseter Bårdseng seter vest  Vurderes i områdeplan 

112 Nordseter Sjusjøvegen vest  Vurderes i områdeplan 

113 Nordseter Sjusjøvegen øst  Vurderes i områdeplan 

114 Nordseter Heståsen sør  Vurderes i områdeplan 

115 Nordseter Storkvanndalen  Vurderes i områdeplan 

116 Gaustumsetervegen  F2 

117 Bleken seter   

118 Fåberg Vestfjell Sjoga  F4 

119 Fåberg Vestfjell Sjoga Lorthola  F3 

120 Fåberg Vestfjell ved Sveasætra   

121 Nordseter ved Landetjern  Vurderes i områdeplan 

122 Nordseter Gamle skitrekket øvre  Vurderes i områdeplan 

 

SENTRUMSFORMÅL 

Nr. Navn Faglig anbefaling 
Foreløpig politisk vurdering, 
inkl. løpenummer i plan 

32 Jørstadmoen Voldbakken  S1 

93 Jørstadmoen  S1 

94 Vingrom  S2 
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RÅSTOFFUTVINNING 

Nr. Navn Faglig anbefaling 
Foreløpig politisk vurdering, 
inkl. løpenummer i plan 

86 Rudsbygd steinbrudd  R1 

123 Masseuttak Bottum   

124 Masseuttak Hunderfossvegen   

125  Masseuttak Rinna   

 

NÆRING 

Nr. Navn Faglig anbefaling 
Foreløpig politisk vurdering, 
inkl. løpenummer i plan 

57 Kirkerud  N4 

76 Skog ved Fåberg  N3 

96 Balbergøya   

98 Hovemoen, utvidelse av næringsarealer  N1 

134 Jevnebakken  N2 

 

FRITIDS- OG TURISTFORMÅL 

Nr. Navn Faglig anbefaling 
Foreløpig politisk vurdering, 
inkl. løpenummer i plan 

91 Nord for Hunderfossen   FT2 

 

IDRETTSANLEGG- OG TURISTFORMÅL 

Nr. Navn Faglig anbefaling Foreløpig politisk vurdering, 
inkl. løpenummer i plan 

128 Modellflybane ved Torpavegen   

129 Skytebane Rinna   

 

KOMBINERT FORMÅL 

Nr. Navn Faglig anbefaling 
Foreløpig politisk vurdering, 
inkl. løpenummer i plan 

89 Ved butikk, Vingrom   

90A Skikstadjordet   

90B Sør for opptrekksarm fv 312   

90C Nord for opptrekksarm fv 312   

 

ANDRE TYPER NÆRMERE ANGITT BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Nr. Navn Faglig anbefaling 
Foreløpig politisk vurdering, 
inkl. løpenummer i plan 

126 Dam Kroken   

127 Dam Nord Mesna   

131  Dam Reinsvatnet   

132 Dam Mellsjøen   
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5 KONSEKVENSUTREDNING FOR LSB 

5.1 BAKGRUNN 

LNF spredt boligbebyggelse forkortes LSB. 

En rekke boliger i Lillehammer ligger i uregulert område. Dette er gjerne boliger av noe eldre dato, 
men også enkelte nyere boliger. Felles for disse er at de brukes som bolig, og ikke er tilknyttet 
landbruket.  

I kommuneplanens arealdel 2011-2024 ligger en del av disse boligene som arealformålet bolig, mens 
en del ligger som arealformålet LNF. Hvilke boliger som ligger i hvilket formål er ikke lenger åpenbart, 
og administrasjonen ser behov for å gjøre grep for å oppdatere kartet og sikre likebehandling av 
kommunens innbyggere. 

Pbl. § 11-7, 2. ledd, nr. 5, bokstav b), LNF spredt, tillater spredt bolig-, fritids og næringsbebyggelse. 
Hensikten med LNF spredt er, ifølge departementets veileder for kommuneplanens arealdel, å gi rom 
for å innpasse visse andre bygninger i LNF-området enn de som nyttes i primærnæring, uten å gjøre 
det nødvendig med planrevisjon, reguleringsplan eller dispensasjon i det enkelte tilfellet. Dette 
formålet passer for de aktuelle boligene. Intensjonen med formålsendringen er at grunneiere f.eks. 
skal kunne sette opp garasje på sin eiendom eller bygge vindfang på eksisterende hus uten å måtte 
søke om dispensasjon, samt at plankartet skal vise reell bruk.  

5.2 HVILKE BOLIGEIENDOMMER VURDERES? 

For å finne hvilke eiendommer som bør inngå i vurderingen er det gjort søk i kommunens 
kartdatabase etter eiendommer som møter følgende kriterier: 

 Utenfor byplanens avgrensning. 
 Uregulert, eller innenfor område dekket av reguleringsplan for Øvre Ålsbygd og 

reguleringsplan for landbruksområde i Nordre Ål. 
 Registrert med en eller flere boenheter. 
 Ikke registrert som våningshus. 
 Innenfor reguleringsplan for Øvre Ålsbygd er fritidsbebyggelse regnet med. 
 Bruk av grunn er ikke landbruk.  

Eiendommer som møter disse kriteriene inngår i konsekvensutredningen for eksisterende bolig i 
uregulert område.  

5.3 KONSEKVENSUTREDNING EKSISTERENDE BOLIG (LSB) 

Det er gjort en samlet konsekvensutredning for de aktuelle boliger. For hvert tema er mulige 
konsekvenser av formålsendringen vurdert. For de tema hvor det er mulige konsekvenser som følge 
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av formålsendringen er det vist hvordan konsekvensene vil følges opp gjennom bestemmelser og 
retningslinjer eller gjennom justering av formålsendringen. 

 

Tema Konsekvenser av formålsendring Hvordan blir konsekvensene ivaretatt 
Transport- 
planlegging 

Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og trafikkmønsteret vil være 
som i dag. 

Ingen konsekvenser. 

Flom og 
overvann 

Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og flomfaren vil være som i 
dag. Ved tiltak må flom og overvann 
hensynstas. 

Hensynssone flom 20 m buffer sikrer 
tilpasning i de alle mest vassdragsnære 
områdene.  
Generell bestemmelse om flomveger sikrer 
hensyn til flomveger også ved tiltak. 
Flomfare ivaretas gjennom teknisk forskrift 
og plan- og bygningsloven § 28-1. 

Friluftsliv/  
grønnstruktur 

Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med grønnstruktur og friluftsliv på en slik 
måte at tiltaket bør tilpasses.  

Hensynssone grønnstruktur og 
hensynssone landskap og kulturlandskap 
sikrer kunnskap om verdiene og gir 
retningslinjer for saksbehandlingen. 
Krav til dokumentasjon av konsekvenser 
for friluftsliv/grønnstruktur og tilpasning av 
tiltak. 

Barn og unge Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og har ingen konsekvens for 
barn og unge. 

Ingen konsekvenser. 

Naturverdier Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med naturverdier på en slik måte at tiltaket 
bør tilpasses. 

Hensynssone for naturmiljø gir 
retningslinjer om naturverdier og 
geologiske minner. 
Generell bestemmelse om naturmangfold 
sikrer hensyn til naturverdier også ved 
tiltak. 
Hensynet til naturverdier ivaretas gjennom 
naturmangfoldloven. 

Landskap/ 
kulturlandskap 

Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med landskap og kulturlandskap på en slik 
måte at tiltaket bør tilpasses.  

Hensynssoner for landskap og 
kulturlandskap gir retningslinjer sikrer 
tilpasning til landskap/kulturlandskap i 
aktuelle områder. 
Generell bestemmelse om 
landskapstilpasning sikrer hensyn til byens 
profil ved tiltak. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med kulturminner og kulturmiljø på en slik 
måte at tiltaket bør tilpasses. 

Hensynssone for kulturminner med 
retningslinjer og hensynssone for 
båndlegging for kulturminner med 
bestemmelser sikrer hensyn til kjente 
kulturminner.  
Krav til dokumentasjon av konsekvenser 
for kulturminner og kulturmiljøer, og 
tilpasning av tiltak. 

Landbruk Mange av boligene ligger i områder preget 
av landbruksaktivitet. Formålsendringen 
kan medføre ulemper for landbruket. 

LSB-områdenes avgrensning er tilpasset slik 
at de ikke dekker dyrka mark og 
innmarksbeite. 
Krav til dokumentasjon av konsekvenser 
for landbruk og tilpasning av tiltak. 

Skred Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og skredfaren vil være som i 
dag. 

Hensynssone skred gir bestemmelser som 
sikrer at skredfaren skal dokumenteres ved 
alle tiltak. Videre at nødvendige 
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sikringstiltak gjennomføres før bygging. 
Skred ivaretas gjennom teknisk forskrift og 
plan- og bygningsloven § 28-1.   

Grunnforhold Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, slik at ny bebyggelse vil være i 
liten utstrekning, og ha lite å si for 
mineralske ressurser, sammenholdt med 
eksisterende bebyggelse på slike 
forekomster. 
Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med grunnforurensning på en slik måte at 
tiltaket bør tilpasses. 

Hensynssone grunnforurensning sikrer 
hensyn til kjent grunnforurensning.  
Generell bestemmelse om forurenset 
grunn sikrer generelt hensyn til forurenset 
grunn. 
Hensyn til forurenset grunn ivaretas 
gjennom forurensningsloven. 

Sikringssone 
vannverk 

Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og restriksjonene vil være de 
samme som i dag. 

Hensynssone sikringssone vannverk gir 
bestemmelser om aktivitet som ikke er 
tillatt. 

Teknisk 
infrastruktur 

Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og teknisk infrastruktur vil være 
som i dag. 

Ingen konsekvenser. 

 

Tabellen over viser at for tema hvor det kan være konsekvenser av formålsendringen, fanges dette 
opp gjennom bestemmelser og retningslinjer. Unntaket er landbruk og kulturminner. LSB-områdene 
er tilpasset slik at de ikke dekker dyrka mark og innmarksbeite. 

5.4 UREGULERTE, UBEBYGDE BOLIGER 

Eiendommer som i kommuneplanens arealdel 2011-2024 er avsatt til eksisterende bolig, og hvor det 
ikke står noen bolig, er vurdert gjennom en GIS-analyse. Eiendommer som ikke er bebyggbare, f.eks. 
på grunn av utforming, nærhet til høyspent eller fordi hoveddelen består av vegareal, er omgjort til 
LNF. Av gjenværende eiendommer er de eiendommer som ligger i faresone for skred eller flom 
omgjort til LNF. Videre er områdene klippet mot AR5, slik at bebyggbart område ikke berører dyrka 
mark og innmarksbeite. Resterende av disse eiendommene er omgjort til LSB fremtidig.  

6 KONSEKVENSUTREDNING FOR LSF 

6.1 BAKGRUNN 

LNF spredt fritidsbebyggelse forkortes LSF. 

En del av fritidsbebyggelsen i Lillehammer ligger i uregulert område. Dette er hovedsakelig hytter av 
eldre dato. I kommuneplanens arealdel 2011-2024 ligger disse hyttene i LNF-område. Det betyr at 
alle tiltak krever dispensasjon. Det er gitt retningslinjer for dispensasjonsbehandling ved tiltak på 
hytter.  

Pbl. § 11-7, 2. ledd, nr. 5, bokstav b), LNF spredt, tillater spredt bolig-, fritids og næringsbebyggelse. 
Hensikten med LNF spredt er, ifølge departementets veileder for kommuneplanens arealdel, å gi rom 
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for å innpasse visse andre bygninger i LNF-området enn de som nyttes i primærnæring, uten å gjøre 
det nødvendig med planrevisjon, reguleringsplan eller dispensasjon i det enkelte tilfellet. Dette 
formålet passer for de aktuelle eksisterende hyttene. Intensjonen med formålsendringen er at 
hytteeiere skal kunne rehabilitere sin hytte innenfor visse rammer uten å søke om dispensasjon, 
samt at plankartet skal vise reell bruk.  

6.2 HVILKE HYTTEEIENDOMMER VURDERES? 

Alle uregulerte eiendommer med eksisterende fritidsbebyggelse inngår i vurderingen. 

6.3 KONSEKVENSUTREDNING EKSISTERENDE BOLIG (LSF) 

Det er gjort en samlet konsekvensutredning for de aktuelle hyttene. For hvert tema er mulige 
konsekvenser av formålsendringen vurdert. For de tema hvor det er mulige konsekvenser som følge 
av formålsendringen er det vist hvordan konsekvensene vil følges opp gjennom bestemmelser og 
retningslinjer. 

Tema Konsekvenser av formålsendring Hvordan blir konsekvensene ivaretatt 
Transport- 
planlegging 

Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og trafikkmønsteret vil være 
som i dag. 

Ingen konsekvenser. 

Flom og 
overvann 

Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og flomfaren vil være som i 
dag. Ved tiltak må flom og overvann 
hensynstas. 

Hensynssone flom 20 m buffer sikrer 
tilpasning i de alle mest vassdragsnære 
områdene.  
Generell bestemmelse om flomveger sikrer 
hensyn til flomveger også ved tiltak. 
Flomfare ivaretas gjennom teknisk forskrift 
og plan- og bygningsloven § 28-1. 

Friluftsliv/  
grønnstruktur 

Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med grønnstruktur og friluftsliv på en slik 
måte at tiltaket bør tilpasses. 

Hensynssone grønnstruktur og 
hensynssone landskap og kulturlandskap 
sikrer kunnskap om verdiene og gir 
retningslinjer for saksbehandlingen. 
Krav til dokumentasjon av konsekvenser 
for friluftsliv/grønnstruktur og tilpasning av 
tiltak. 
Se også vurdering under tabellen. 

Barn og unge Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og har ingen konsekvens for 
barn og unge. 

Ingen konsekvenser. 

Naturverdier Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med naturverdier på en slik måte at tiltaket 
bør tilpasses. 

Hensynssone for naturmiljø gir 
retningslinjer om naturverdier og 
geologiske minner. 
Generell bestemmelse om naturmangfold 
sikrer hensyn til naturverdier også ved 
tiltak. 
Hensynet til naturverdier ivaretas gjennom 
naturmangfoldloven. 

Landskap/ 
kulturlandskap 

Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med landskap og kulturlandskap på en slik 
måte at tiltaket bør tilpasses.  

Hensynssoner for landskap og 
kulturlandskap gir retningslinjer sikrer 
tilpasning til landskap/kulturlandskap i 
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Mange av de aktuelle eiendommene er 
svært store, og konsekvensene for 
landskap/kulturlandskap kan bli vanskelig å 
håndtere. 

aktuelle områder. 
Generell bestemmelse om 
landskapstilpasning sikrer hensyn til byens 
profil ved tiltak. 
Se også vurdering under tabellen. 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med kulturminner og kulturmiljø på en slik 
måte at tiltaket bør tilpasses. 
Mange av de aktuelle eiendommene er 
svært store, og konsekvensene for 
kulturminner/kulturmiljø kan bli vanskelig 
å håndtere. 

Hensynssone for kulturminner med 
retningslinjer og hensynssone for 
båndlegging for kulturminner med 
bestemmelser sikrer hensyn til kjente 
kulturminner.  
Krav til dokumentasjon av konsekvenser 
for kulturminner og kulturmiljøer, og 
tilpasning av tiltak. 

Landbruk Flere av hyttene ligger i områder preget av 
landbruksaktivitet. Formålsendringen kan 
medføre ulemper for landbruket. 
Mange av de aktuelle eiendommene er 
svært store, og konsekvensene for 
landbruket kan bli vanskelig å håndtere. 

Krav til dokumentasjon av konsekvenser 
for landbruk og tilpasning av tiltak. 
Se også vurdering under tabellen. 

Skred Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og skredfaren vil være som i 
dag. 

Hensynssone skred gir bestemmelser som 
sikrer at skredfaren skal dokumenteres ved 
alle tiltak. Videre at nødvendige 
sikringstiltak gjennomføres før bygging. 
Skred ivaretas gjennom teknisk forskrift og 
plan- og bygningsloven § 28-1.   

Grunnforhold Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, slik at ny bebyggelse vil være i 
liten utstrekning, og ha lite å si for 
mineralske ressurser, sammenholdt med 
eksisterende bebyggelse på slike 
forekomster. 
Tiltak på eiendommer kan komme i konflikt 
med grunnforurensning på en slik måte at 
tiltaket bør tilpasses. 

Hensynssone grunnforurensning sikrer 
hensyn til kjent grunnforurensning.  
Generell bestemmelse om forurenset 
grunn sikrer generelt hensyn til forurenset 
grunn. 
Hensyn til forurenset grunn ivaretas 
gjennom forurensningsloven. 

Sikringssone 
vannverk 

Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og restriksjonene vil være de 
samme som i dag. 

Hensynssone sikringssone vannverk gir 
bestemmelser om aktivitet som ikke er 
tillatt. 

Teknisk 
infrastruktur 

Formålsendringen tilfører ikke nye 
boenheter, og teknisk infrastruktur vil være 
som i dag. 

Ingen konsekvenser. 

 

Kartanalysen viser at mange av de aktuelle eiendommene er svært store i utstrekning. 
Formålsendring på grunnlag av eiendom vil bli misvisende, og ikke svare opp intensjonen om at 
plankartet skal vise reell bruk. Av hensyn til friluftsliv, landskap, landbruk og kulturminner bør det 
dessuten sikres at bebyggelse ikke spres over for stort område. På grunn av dette er det valgt å ikke 
vise LSF med formål i plankartet. Det er valgt å vise de aktuelle eiendommene i et temakart, samt å 
liste opp gnr./bnr. for de aktuelle eiendommene. For å sikre at hyttebebyggelse på en eiendom 
samles er det satt bestemmelse om at bebyggelsen skal samles innenfor et sammenhengende 
område på maks. 1 daa på eiendommen.  

Tabellen over viser at for tema hvor det kan være konsekvenser av formålsendringen, fanges dette 
opp gjennom bestemmelser og retningslinjer.  
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4. Kart over alle innspill  
5. Konsekvensutredning - alle innspill  
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VEDLEGG 1 AREALREGNSKAP 

DATA INPUT 

 Alle formålsflater med arealformålskode fra 1001 til 1999 fra ny kommuneplan (datasett: 
BebAnl_ny) 

 Alle formålsflater med arealformålskode lik 5100 fra ny kommuneplan (datasett: LNF_ny) 
 Alle formålsflater med arealformålskode fra 1001 til 1999 fra gjeldende kommuneplan 

(datasett: BebAnl_gammel) 
 Alle formålsflater med arealformålskode lik 5100 fra gjeldende kommuneplan (datasett: 

LNF_gammel) 
 AR5 lastet ned fra Geonorge 
 FKB Dyrbar jord (lastet ned fra NIBIO) 

FRA LNF I GJELDENDE KPA TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG I NY KPA 

Klipper områder med bebyggelse og anlegg fra ny kommuneplan mot områder med LNF fra 
gjeldende kommuneplan. Står igjen med områder som har vært LNF og som nå er bebyggelse og 
anlegg. Går gjennom datasettet manuelt og sletter arealer som er resultat av justeringer i forhold til 
eiendomsgrenser, veger etc. 

Sjekker om noen av områdene som er plukket ut ligger innenfor reguleringsplan vedtatt etter 
gjeldende kommuneplan. Dette gjelder fire områder. Utelater områder som er regulert til noe annet 
enn LNF (RPAREALFORMÅL mellom 5000 og 5999) og som areal større enn 50 m2. Dette gir to 
områder som tas inn igjen i analysen (begge områder tilhører R1). 

Totalt areal fra LNF til bebyggelse og anlegg: 612 995 m2. 

For areal per område, se tabell under. 

FRA BEBYGGELSE OG ANLEGG I GJELDENDE KPA TIL LNF I NY KPA 

Klipper områder med LNF fra ny kommuneplan mot områder med bebyggelse og anlegg fra 
gjeldende kommuneplan. Står igjen med områder som har vært bebyggelse og anlegg og som nå er 
LNF. Går gjennom datasettet manuelt og sletter alle arealer under arealer som er resultat av 
justeringer i forhold til eiendomsgrenser, veger etc. 

Sjekker om noen av områdene som er plukket ut ligger innenfor reguleringsplan vedtatt etter 
gjeldende kommuneplan. Gjelder fem områder. Utelater områder som er regulert til noe annet enn 
bebyggelse og anlegg (RPAREALFORMÅL mellom 1000 og 1999) og som er større enn 50 m2. Detter 
gir ett område som tas inn igjen i analysen. 

Totalt areal fra bebyggelse og anlegg til LNF: 630 303 m2. 
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DYRKAMARK 

FRA LNF TIL BEBANL 
Klipper områder som har gått fra LNF til bebyggelse og anlegg mot AR5 for arealtype 21, 22 og 23 og 
sitter igjen med flater med dyrkamark/innmarksbeite som ligger innenfor områder som har gått fra 
LNF til bebyggelse og anlegg. Summerer areal for hvert område og for hver arealetype. 

Totalt areal for dyrkamark: 

 Fulldyrka jord: 25 962 m2 
 Overflatedyrka jord: 3 131 m2 
 Innmarksbeite: 2 489 m2 

For areal per område, se tabell under. 

FRA BEBANL TIL LNF 
Klipper områder som har gått fra bebyggelse og anlegg til LNF mot AR5 for arealtype 21, 22 og 23 og 
sitter igjen med flater med dyrkamark/innmarksbeite som ligger innenfor områder som har fått fra 
bebyggelse og anlegg til LNF. 

Totalt areal for tilbakeført dyrkamark: 

 Fulldyrka jord: 98 448 m2 
 Overflatedyrka jord: 19 m2 
 Innmarksbeite: 5 110 m2 

SKOG FORDELT PÅ BONITET 

FRA LNF TIL BEBANL 
Klipper områder som har gått fra LNF til bebyggelse og anlegg mot AR5 for skogbonitet 11, 12, 13, 14 
og 15. Sitter igjen med flater med skogbonitet som ligger innenfor områder som har gått fra LNF til 
bebyggelse og anlegg. Summerer areal for hvert område og for hver skogbonitet. 

Totalt areal for skogbonitet: 

 Særs høy bonitet: 0 m2 
 Høy bonitet: 263 805 m2 
 Middels bonitet: 120 677 m2 
 Lav bonitet: 12 257 m2 
 Impediment bonitet: 138 460 m2 

For areal per område, se tabell under. 

FRA BEBANL TIL LNF 
Klipper områder som har gått fra bebyggelse og anlegg til LNF mot AR5 for skogbonitet 11, 12, 13, 14 
og 15. Sitter igjen med flater med skogbonitet som ligger innenfor områder som har gått fra 
bebyggelse og anlegg til LNF. 

Totalt areal for tilbakeført skogbonitet: 

 Særs høy bonitet: 63 m2 
 Høy bonitet: 129 774 m2 
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 Middels bonitet: 122 461 m2 
 Lav bonitet: 119 968 m2 
 Impediment bonitet: 67 748 m2 

DYRKBART AREAL 

FRA LNF TIL BEBANL 
Klipper områder som har gått fra LNF til bebyggelse og anlegg mot FKB_Dyrkbar_jord. Sitter igjen 
med flater med dyrkbar jord som ligger innenfor områder som har gått fra LNF til bebyggelse og 
anlegg. Summerer areal for hvert område. 

Totalt areal for dyrkbar jord: 154 017 m2. 

For areal per område, se tabell under. 

FRA BEBANL TIL LNF 
Klipper områder som har gått fra bebyggelse og anlegg til LNF mot FKB_Dyrkbar_jord. Sitter igjen 
med flater med dyrkbar jord som ligger innenfor områder som har gått fra bebyggelse og anlegg til 
LNF.  

Totalt areal for tilbakeført dyrkbar jord: 45 109 m2. 

TABELL – AREALREGNSKAP 

Tabellen under viser per område hvor mye areal som blir omdefinert fra LNF til bebyggelse og anlegg, 
fordelt på arealkategorier for landbruk. 
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B8 5312 - - 200 - 2804 - - 1261 

B10 - - - - - 2776 - 2319 

B11 - - - 49 - 7 101 - - 

B12 4007 - - 26367 - 54459 - - - 

B13 10 - - - - 15632 - - - 

B16 176 - - 4184 - 5786 - - 25 

B18 - - - 14656 - 16510 - - - 

B21 4135 3131 - 10383 - 14001 - - - 

B22 - - - 78 - 739 - - 56 

B31 102 - - 7 - - - - 1690 

F2 - - - 16 - - - - 27736 

F3 - - - 22 - - 24166 - - 

F4 - - - 30313 - - 37725 9535 3233 

R1 - - - - - 2774 - - - 

N1 11690 - - 489 - 88493 580 - 32664 

N4 146 - - 40 - 848 - - 361 

123 Masseuttak Bottum - - 2135 - - 2322 905 - 37155 
124 Masseuttak 
Hunderfossvegen - - 187 - - 9077 2112 - - 

125 Masseuttak Rinna - - - - - 82 71 - 12312 

126 Dam Kroken - - - 47758 - 20986 35710 1463 9135 

127 Dam Nord Mesna - - - - - - - 1259 4552 
128 Modellflybane ved 
Torpavegen 197 - - 18783 - - 19307 - 6 

129 Skytebane Rinna - - - - - 2019 - - 2339 

131 Dam Reinsvatnet - - 167 672 - - - 849 

132 Dam Mellsjøen - - - - - - - - 2152 
Offentlig eller privat 
tjenesteyting Hunderfossen - - - - - 24490 - - - 

Pumpestasjon Jørstadmoen 187 - - - - - - - 615 

Sum (m2) 25962 3131 2489 154017 0 263805 120677 12257 138460 

Sum (daa) 26,0 3,1 2,5 154,0 0,0 263,8 120,7 12,3 138,5 

Areal som er tilbakeført fra bebyggelse og anlegg til LNF 

Sum (m2) 98448 19 5110 45109 63 129774 122461 119968 67748 

Sum (daa) 98,4 0,0 5,1 45,1 0,1 129,8 122,5 120,0 67,7 

Endring i areal mellom bebyggelse og anlegg og LNF* 

Sum (daa)  -72,5 3,1 -2,6 108,9 -0,1 134,0 -1,8 -107,7 70,7 
* Negative (grønne) tall viser, pr. arealkategori, hvor planen netto omdisponerer areal fra bebyggelse og anlegg til LNF. 
Positive (røde) tall viser, pr. arealkategori, hvor planen netto omdisponerer areal fra LNF til bebyggelse og anlegg.  
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VEDLEGG 2 METODEBESKRIVELSE LSB-ANALYSE 

LSB = LNF spredt boligbebyggelse.  

Kort beskrivelse av analysen: Alle eksisterende boligeiendommer i uregulerte områder, samt alle 
eksisterende boligeiendommer og eiendommer med fritidsbolig innenfor reguleringsplanene «Øvre 
Ålsbygd» og «Landbruksområde i Nordre Ål». Landbrukseiendommer skal ikke være med. 

Eiendommer som skal gjøres om til LSB plukkes ut på to måter i denne analysen: 

 Eiendommer som ikke dekkes av reguleringsplan og som har minst en bolig. Som bolig regnes 
alle bygningstypekoder mellom 111 og 160, bortsett fra 113 (våningshus), 123 (våningshus, 
tomannsbolig vertikaldelt) og 124 (våningshus, tomannsbolig horisontaldelt). Våningshus tas 
altså ikke med selv om de ligger på eiendommer med bruk av grunn bolig siden stikkprøver 
viser at dette i hovedsak dreier seg om feilkoding eller at gårdsboligen har blitt skilt ut som 
egen tomt. 

 Eiendommer som dekkes av reguleringsplan for Øvre Ålsbygda eller reguleringplan for 
landbruksområde i Nordre Ål. Eiendommene skal ha bruk av grunn kode ulik landbruk og skal 
ha minst en bolig eller fritidsbolig. 

DATAUTVALG – BYGNINGER 

Utvalg bygningstyper: 

- 111 (enebolig) 
- 112 (enebolig med hybel/sokkelleilighet) 
- 121 (tomannsbolig, vertikaldelt) 
- 122 (tomannsbolig, horisontaldelt) 
- 131 (rekkehus) 
- 133 (kjede/atriumshus) 
- 135 (terrassehus) 
- 136 (andre småhus med 3 boliger eller flere) 
- 141 (stort frittliggende bolighus på 2 etasjer) 
- 142 (stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer) 
- 143 (stort frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller mer) 
- 144 (store sammenbygde boligbygg på 2 etasjer) 
- 145 (store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer) 
- 146 (store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller mer) 
- 151 (bo og servicesenter) 
- 152 (studenthjem/studentboliger) 
- 159 (annen bygning for bofellesskap) 
- 161 (fritidsbygg) 
- 162 (helårsbolig benyttes som fritidsbolig) 
- 163 (våningshus benyttes som fritidsbolig) 

Utvalg bygningstatus, bygningstatus ulik: 

- BA (bygning avlyst) 
- BF (bygning flyttet) 
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- BR (bygning revet/brent) 
- BU (bygningsnummer utgått) 
- GR (bygning godkjent for riving/brenning) 

DATAUTVALG – EIENDOMMER 

Alle eiendommer som ikke har brukavgrunnkode lik L (landbruk).  

Det er gjort en manuell sjekk av eiendommer som mangler brukavgrunnkode og har bolig. Ingen av 
disse ser ut til å være landbrukseiendommer. 

ANTALL EIENDOMMER OG BOLIGER 

 Antall boliger i uregulert område: 1 269 boliger. 
 Antall boliger innenfor Øvre Ålsbygda/Landbruksområde i Nordre Ål: 344 boliger 
 Antall fritidsboliger innenfor Øvre Ålsbygda/Landbruksområde i Nordre Ål: 42 fritidsboliger, 

håndteres som boliger. 
 Antall eiendommer med bolig i uregulert område: 1 265 eiendommer. 
 Antall eiendommer med bolig eller fritidsbolig innenfor Øvre Ålsbygda/Landbruksområde i 

Nordre Ål: 334 eiendommer. 
 Antall våningshus i uregulert område: 41 våningshus. 
 Antall eiendommer med våningshus i uregulert område: 34 eiendommer. 
 Antall våningshus innenfor Øvre Ålsbygd/Landbruksområde i Nordre Ål: 6 våningshus. 
 Antall eiendommer med våningshus innenfor Øvre Ålsbygd/Landbruksområde i Nordre Ål: 4 

eiendommer. 

ANALYSE MOT AR5 

Klipper bort arealer i eiendommene plukket ut i analysen som er dekket med artype 20 (Jordbruk, 
samlekode for fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite), 21 (fulldyrka jord),22 
(overflatedyrka jord) og 23 (innmarksbeite).  

Beregner hvor mange prosent av hver eiendom som dekkes av AR5 og er klippet bort. 

Klipping mot AR5 resulterer i at den gjenværende delen av en del eiendommer består av flere små 
flater og tynne «tarmer» langs dyrkamark. Små flater mindre enn 50 m2 vurderes som uegnet for 
bygging, så disse fjernes automatisk. Fjerner spisse utstikkere (kanter langs dyrkamark) i FME ved 
hjelp av SpikeRemover. Etter testing på eiendommen 74/29 brukes fire SpikeRemovere etter 
hverandre der hver fjerner spisser med vinkel mindre enn 15 grader. 

MANUELL REDIGERING 

LNF-område mellom de fremtidige boligområdene B4 og B5 i Vårsetergrenda (eiendommer 48/68, 
48/69, 48/76, 48/77, 48/79, 48/80, 52/81, 52/87) gjøres om til fremtidig bolig. Innlemmes i B4. 

Der det finnes bebygde eiendommer innenfor de fremtidige LNF-spredt områdene i Roterud gjøres 
disse om til eksisterende LNF-spredt dersom tomtestørrelsen ligger på rundt 1 daa. Den store 
eiendommen vest i område LSB6 (74/38) gjøres om til fremtidig LNF-spredt slik at LSB6 utvides. 
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I fremtidig LNF-spredt område LSB3 klippes de to store eiendommene (70/10 og 70/27) som skjærer 
gjennom LSB3 i to, slik at delen som ligger utenfor og er bebygd blir eksisterende LNF-spredt, mens 
delen som ligger innenfor LSB3 blir en del av LSB3. 

Bebygd del av LSB9 gjøres om til eksisterende LNF-spredt (eiendom 74/58). 
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VEDLEGG 3 METODEBESKRIVELSE LSF-ANALYSE 

UTVALG FRITIDSBOLIGER 

Bruksenheter med bruksenhetstype fritidsbolig som er knyttet til en bygning som med 
bygningstypekode 161, 162 eller 163 (hhv. fritidsbygg, helårsbolig som benyttes som fritidsbolig eller 
våningshus som benyttes som fritidsbolig). Antall bruksenheter: 1 814. 

FILTRERING 

Første filtrering: Skiller ut bruksenheter som ligger innenfor LNF.  

Andre filtrering: Utgangspunktet er resultater fra første filtrering. Skiller ut bruksenheter som ligger 
utenfor regulert område. 

Antall bruksenheter i LNF: 800. 

Antall bruksenheter i LNF og utenfor regulert område: 764. 

Tredje filtrering: Slår sammen bruksenheter som er knyttet til samme bygning. 

Resultat: Utvalg med bygninger som brukes som fritidsbolig, som ligger i LNF og som ikke er regulert. 
Antall bygninger: 703. 

PRESENTASJON 

Bygninger vises i temakart nr. 3 som punkter, med forskjellig farge ettersom de ligger innenfor eller 
utenfor 100 meter fra utvalgte større vassdrag og vann. 
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VEDLEGG 4 KART OVER ALLE INNSPILL 

1. Oversiktskart 
2. Kartutsnitt Jørstadmoen – Hovemoen – Storhove 
3. Kartutsnitt Øvre Ålsbygd – Sagbakken – Ersgård 
4. Kartutsnitt Øyre – Søre Ål – Røyslimoen – Roterud 
5. Kartutsnitt Nordseter 
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VEDLEGG 5 KONSEKVENSUTREDNING - ALLE INNSPILL 

 



Nummer – navn 1 – Ersgård skog, område 1 
Gnr./bnr. 49/1 
Størrelse (ca.) 5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF, offentlig og privat tjenesteytelse 
 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3 km 
Bybusstopp: ca. 100 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-1,5 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser potensiell 
flomveg gjennom området. Utbygging i dette området kan 
gi økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører Gamle Nordseterveg (regulert bevaring) 
og nedfartsløypa som svært viktig turveg og skiløype. 
Inngrep må skje i tilstrekkelig avstand. 

Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Delvis i gul støysone, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap. Konsekvensene vurdert til 



å være store. Regulert til hensynssone bevaring av landskap 
og vegetasjon gjennom reguleringsplan for Olympiaparken. 

Kulturminner/kulturmiljø  Automatisk fredet arkeologisk minne – veganlegg. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av et større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området.  

Avhengig av felles adkomst med andre eiendommer via 
privat veg. 

Områdets avgrensning  Området må avgrenses slik at det ikke berører det 
arkeologiske minnet. Dette vil gjøre adkomst vanskelig. 
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området er sårbart i forhold til kulturminner og landskap.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 2 – Ersgård skog, område 2 
Gnr./bnr. 49/1 
Størrelse (ca.) 17 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

Ortofoto 
 
 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: ca. 200 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-1,5 
km 



Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser flomveg 
som må ivaretas. Utbygging i dette området kan gi 
økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører Gamle Nordseterveg (regulert bevaring) 
og nedfartsløypa som svært viktig turveg og skiløype. 
Inngrep må skje i tilstrekkelig avstand. 

Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone, vestvendt, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap. Konsekvensene vurdert til 
å være store. Regulert til hensynssone bevaring av landskap 
og vegetasjon gjennom reguleringsplan for Olympiaparken. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av et større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav og høy aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området.  

Mulig adkomst via Skårsetsaga (privat veg). Mulig adkomst 
via Kantvegen gir lang kjøreveg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området er sårbart i forhold til landskap og friluftsliv.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 3 – Ersgård skog, område 3 
Gnr./bnr. 49/1 
Størrelse (ca.) 5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF, mindre del eksisterende fritidsbebyggelse 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: ca. 150 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-1,5 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser potensiell 
flomveg som må ivaretas. Utbygging i dette området kan gi 



økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet innebærer kryssing av Gamle Nordseterveg. 
Innspillet berører også nedfartsløypa. Konsekvensene 
vurderes til å være for store til at de kan avbøtes. 

Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone, vestvendt, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap. Konsekvensene vurdert til 
å være store. Regulert til hensynssone bevaring av landskap 
og vegetasjon gjennom reguleringsplan for Olympiaparken. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av et større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området. 

Vanskelig adkomst. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området er sårbart i forhold til friluftsliv.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 4 – Ersgård skog, område 4 
Gnr./bnr. 49/1 
Størrelse (ca.) 31 daa 
Ønsket formål Bolig 

En mindre del av området mellom Kantvegen og Pålsrudvegen er 
også foreslått til fritidsbebyggelse. Dette vurderes i samme 
skjema. 

Dagens bruk Skog, beite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF, fremtidig boligbebyggelse, eksisterende fritidsbolig, offentlig 

og privat tjenesteyting 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 



Tema  Vurdering 
Transportplanlegging – bolig  Ligger utenfor eksisterende byggesone 

Skysstasjonen: ca. 5 km  
Bybusstopp: ca. 600 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
4,5 km 

Beliggenhet - fritidsbebyggelse  Ligger ikke i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse. 
Området ligger nær boligbebyggelse. 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser flom som 
må ivaretas. Utbygging i dette området kan gi økt/raskere 
avrenning, noe som kan gi utfordringer i nedenforliggende 
områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører Gamle Nordseterveg og nedfartsløypa. 
Inngrep må hensynta dette. 

Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt og gode solforhold. 
Naturverdier  Området består i hovedsak av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap. Konsekvensene vurdert til 
å være store. Regulert til hensynssone bevaring av landskap 
og vegetasjon gjennom reguleringsplan for Olympiaparken. 

Kulturminner/kulturmiljø  Berører et kulturminne avsatt i gjeldende reguleringsplan, 
men dette kulturminnet er ikke tatt videre i gjeldende 
kommuneplan. 

Landbruk  Skog av middels og høy bonitet, del av større 
sammenhengende område. Deler av dette er dyrkbar jord. 
Mindre område med innmarksbeite. Ligger inntil aktivt 
drevet gardsbruk. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området.  

Adkomst via Kantvegen. Ved utbygging må det vurderes 
behov for tiltak på Kantvegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep - bolig  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Overordnet plangrep - 
fritidsbebyggelse 

 Området ligger utenfor de definerte vekstområdene for 
fritidsbebyggelse. 

 



Konklusjon – bolig  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 
målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordna plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen som 
boligområde. 

Konklusjon - fritidsbebyggelse  Området ligger nær boligbebyggelse, men ikke nær noen av 
de definerte vekstområdene for fritidsbebyggelse.  

 



Nummer – navn 5 – Ersgård skog, område 5 
Gnr./bnr. 49/1 
Størrelse (ca.) 66 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Skog, skiløype 
Formål i KPA 2011-2024 Eksisterende idrettsanlegg 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone 

Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: ca. 500 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Eventuelle flomveger gjennom 



området må ivaretas. Utbygging i dette området kan gi 
økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører svært viktig friluftslivsområde. 
Konsekvensene vurderes å være for store til at de kan 
avbøtes.. 

Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone, vestvendt, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap. Konsekvensene vurdert til 
å være store. Regulert til hensynssone bevaring av landskap 
og vegetasjon gjennom reguleringsplan for Olympiaparken. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området.  

Adkomst via Lysgårdsvegen, må krysse skiløype for 
adkomst til området. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området berører svært viktig friluftsområde. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 6 – Høstmælingen Søre 
Gnr./bnr. 85/2 
Størrelse 2 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Dyrka mark, skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone 

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 650 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 1-2,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 4,5 km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser potensiell 
flomveg like ved området. 



Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone, vestvendt, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet for dette 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 
Landbruk  Fulldyrka jord, skog av høy bonitet. Dyrkamarka del av 

større sammenhengende område, men adskilt med 
adkomstveg til gårdsbruk. Skog del av større 
sammenhengende område. 
Tomta er foreslått som generasjonsbolig til gården. Gården 
består i dag av gårdstun med to boliger i tillegg til 
driftsbygninger.  

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Ledningsnettet ligger 

høyere i terrenget enn planområdet, og det må påregnes 
behov for etablering av pumpe. 
Adkomst via Høstmælingsvegen, siste del privat over egen 
og annen grunn. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området er sårbart i forhold til landbruk.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 7 – Høstmælingen økotun 
Gnr./bnr. 85/1 
Størrelse 13 daa 
Ønsket formål Bolig og LNF («økotun») 
Dagens bruk Skog, dyrkamark, gårdstun 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: ca. 650 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-2 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser flomveger 
som må ivaretas. Utbygging i dette området kan gi 
økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 



nedenforliggende områder. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Søre Ål skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.   

Bokvalitet  Ikke i støysone, vestvendt, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av løvblandingsskog som grenser mot 

dyrkamark og bebyggelse. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Området kan ha noe 
verdi som løvskog, deriblant for fugl og insektliv. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Boligdelen: Skog av høy bonitet. Arealet er en del av et 

større sammenhengende landbruksområde. Deler av 
området er dyrkbar jord. 
Resten av området er foreslått videreført som LNF. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir høy aktsomhetsgrad. Ingen kjente mineralressurser. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området. Overvann må 

håndteres på en forsvarlig måte, og slik at VA-nettet eller 
nærliggende bekker ikke belastes. 
Flere muligheter for adkomst, men utfordringer ift. bl.a. 
stigningsgrad og vegbredde. Ved regulering må det sikres 
nødvendige trafikksikkerhetstiltak, med særlig fokus på 
myke trafikanter.  

Områdets avgrensning  Det bør vurderes å avgrense området til boligdelen og ned 
mot området som er utbygd i dag.  
Konsekvensene for landbruk vil bli mindre dersom 
boligdelen av området avgrenses slik at det ikke berører 
dyrkbar jord og avgrenses ned mot eksisterende 
boligområde. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Annet  Innspillet dreier seg om å tilrettelegge for en alternativ 
boform, beskrevet som økotun. Ideen er å bygge kompakte 
miljøvennlige tunhus med helhetlig arkitektur, mulighet for 
å drive økologisk jordbruk, en driftsbygning med mulighet 
for kontorfellesskap/møterom/atelier/lager. Konseptet kan 
være et bidrag til mer mangfoldig boligtilbud i Lillehammer. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 



Innspillet har fokus på økologi, miljø og ny næring innenfor 
landbruket. Slik konseptet er fremstilt må det nødvendigvis 
plasseres utenfor eksisterende bebyggelse. Slik sett ligger 
området forholdsvis sentralt. 
 
Området er lite aktuelt for alminnelig boligbygging. Det vil 
forskyve grensen for bebyggelsen i dette området. 
Området kan imidlertid vurderes for et «øko-konsept», 
men det må sikres gjennom bestemmelser at området ikke 
likevel utvikles som et ordinært boligområde. 
 
Området kan vurderes lagt inn som boligområde med 
bestemmelser som sikrer miljøvennlige løsninger og 
bebyggelse med fokus på det sosiokulturelle aspektet ved 
det å bo. 
 
Adkomst til området er utfordrende. Ved regulering må det 
sikres nødvendige trafikksikkerhetstiltak fra Fredrik Colletts 
veg til området, med særlig fokus på myke trafikanter.  

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B16. 
 



Nummer – navn 8 – Øyre Hovslivegen 
Gnr./bnr. 30/1 
Størrelse 11 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

Ortofoto 
 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 300 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 2 km 



Bo- og servicesenter: ca. 4,5 km 
Flom og overvann  Marginal del av planområdet ligger mindre enn 20 m fra 

Bulungsbekken. Flomvegskart viser flomveg som må 
ivaretas. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Vingar skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Gul støysone. Østvendt. 
Naturverdier  Området består av yngre blandingsskog. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet for 
dette vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor i hensynssone for kulturlandskap. Konsekvensene 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. Halvparten består av dyrkbar jord. Ligger inntil 
dyrka jord. 

Skred  Potensielt fareområde for snø-, jord- og flomskred. Ved ev. 
utbygging må skredfare undersøkes. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten.  

Adkomst fra Vingromsvegen.  
Området er muligvis berørt av ny E6-trasé. Området vil da 
ikke være aktuelt for bolig. 

Områdets avgrensning  Konsekvensen for landbruket vil bli mindre dersom område 
med dyrkbar jord tas ut. Endring i avgrensning vil likevel 
ikke gi innvirkning på samlet vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området ligger skredutsatt til.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 9 – Balberg gard 
Gnr./bnr. 181/1 
Størrelse (ca.) 159 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog, dyrkamark, beite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km. 
Bybusstopp: ca. 1 km. 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 3,5-
4,5 km 
HIL og Fakkelgården: ca. 2 km 



Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas. Utbygging i 
dette området kan gi økt/raskere avrenning, noe som kan 
gi utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører svært viktig friluftslivsområde. Inngrep 
må hensynta dette.  

Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets 
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone, kan bli berørt av støysone ved ny E6. 
Sørvestvendt, gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av ulike typer kulturmark og varmekjær 
løvskog. Det er registrert naturtypelokaliteter i området og 
flere rødlistearter, deriblant dragehode (prioritert art og 
rødlistet som sårbar). Utbygging vil kunne føre til at 
naturtyper og rødlistearter blir svært negativt berørt. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som relativt bra. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for kulturlandskap. Konsekvensene 
vurdert til å være store.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Området berører verdifull fulldyrka jord, innmarksbeite og 

skog av høy bonitet som er del av større sammenhengende 
område. Deler av skogen og innmarksbeite er registrert 
som dyrkbar jord. 

Skred  Aktsomhetskart for skred viser at området kan være et 
potensielt fareområde for stein- og snøskred. Ved eventuell 
utbygging må skredfare undersøkes. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 
angir høy og moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor dagens sikringssone. Kan bli liggende i 
sikringssonen for reservevannskilde. 

Teknisk infrastruktur  Vanskelig å etablere VA i området.  
Adkomst via Balbergvegen. Ved utbygging må det vurderes 
behov for tiltak på Balbergvegen.  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området er særlig sårbart i forhold til landbruk, 
naturverdier og skred.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 10A – Gamlevegen/Bjørstad gård 
Gnr./bnr. 188/1 
Størrelse (ca.) 25,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog  
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4 km 
Bybusstopp: Ca. 550 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
2,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensielle flomveger som må ivaretas. 
Utbygging kan medføre økt/raskere avrenning og det må 
sikres at dette ikke skaper økte utfordringer for 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører Gamlevegen som viktig turveg. Det går en 



sti langs området. Inngrep må hensynta dette. 
Barn og unge  Ekrom skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.   

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av løvblandingsskog. Utbygging kommer i 

berøring med en naturtypelokalitet med rik edelløvskog og 
til dels med rødlistearter. Løvskogen kan ha noe verdi som 
fuglebiotop.  Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe 
mangelfullt, og før det tas stilling til utbygging må det 
gjøres en konkret undersøkelse av biologisk mangfold og 
hvilke virkninger utbygging vil kunne ha. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Området ligger ved og vil ha adkomst fra Gamlevegen, som 
er en verneverdig veg. 

Landbruk  Skog av høy bonitet. Del av større sammenhengende 
landbruksområde. Deler av området er dyrkbart. 

Skred  Den nordre delen av området kommer i berøring med 
utløpsområde for snøskred jf. aktsomhetskart for skred. Før 
utbygging må reell risiko og evt. avbøtende tiltak avklares 
nærmere. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Arealet ligger ved Bæla, i sikringssone 3. Overvann kan ikke 
slippes til Bæla. Det vil være nødvendig med strenge 
restriksjoner for overvann ved bygging i dette området. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området.  
Adkomst via Gamlevegen. Ikke fortau langs Gamlevegen. 
Utbygging kan gi behov for trafikksikkerhetstiltak.  
Delvis innenfor sikringssone for kraftlinje. 

Områdets avgrensning  Innspillet har vært sendt inn også med en mindre 
avgrensning. De negative konsekvensene blir mindre med 
et mindre område til utbygging, men endring i avgrensning 
vil ikke gi innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 10B – Gamlevegen/Bjørstad gård 
Gnr./bnr. 188/1 
Størrelse (ca.) 10,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog  
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4 km 
Bybusstopp: Ca. 550 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
2,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensielle flomveger som må ivaretas. 
Utbygging kan medføre økt/raskere avrenning og det må 
sikres at dette ikke skaper økte utfordringer for 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører Gamlevegen som viktig turveg. Det går en 
sti langs området. Inngrep må hensynta dette. 

Barn og unge  Ekrom skolekrets (blir Nordre Ål) 



Trafikken på Gamlevegen øker med økt antall boenheter. 
Med stykkevis utbygging vil vegen gradvis bli mer 
trafikkfarlig. Det er lite realistisk at en utbygging med 4 nye 
tomter kan bekoste fortau/gang- og sykkelveg langs 
Gamlevegen. Slik fortau/gang- og sykkelveg vil berøre dyrka 
mark og Gamlevegen som kulturminne.  
Det er ingen etablerte møteplasser for barn og unge i 
området, og det vil heller ikke stilles krav til dette med 4 
nye boenheter.  
Utbyggingen vil ikke bidra til mer trafikksikkerhet langs 
Gamlevegen og boligene vil ikke få trafikksikker skoleveg 
eller adkomst til møteplasser.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av løvblandingsskog. Kartlagt 

naturtypelokalitet med edelløvskog på oversiden av 
området vurderes ikke å bli direkte berørt. I selve 
byggeområdet vurderes naturverdier som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Området ligger ved og vil ha adkomst fra Gamlevegen, som 
er en verneverdig veg. 

Landbruk  Skog av høy bonitet. Del av større sammenhengende 
landbruksområde. Området er dyrkbart. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Arealet ligger ved Bæla, i sikringssone 3. Overvann kan ikke 
slippes til Bæla. Det vil være nødvendig med strenge 
restriksjoner for overvann ved bygging i dette området. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området.  
Adkomst via Gamlevegen. Ikke fortau langs Gamlevegen. Se 
vurdering av «Barn og unge».  
Delvis innenfor sikringssone for kraftlinje. 

Områdets avgrensning  Innspillet har vært sendt inn også med en mindre 
avgrensning. De negative konsekvensene blir mindre med 
et mindre område til utbygging, men endring i avgrensning 
vil ikke gi innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Annet  Saken har lang historikk, og har bl.a. vært behandlet som 
dispensasjonssøknad godkjent av planutvalget, men 
omgjort av Fylkesmannen i 2008. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  



 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: LSB18. 
 



Nummer – navn 11 – Øvre Ålsbygd - Olasvevegen 150 
Gnr./bnr. 38/2 
Størrelse (ca.) 23 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 6 km 
Bybusstopp: ca. 1,3 km 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-5 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser flomveg 
som må ivaretas. Utbygging kan  
gi økt/raskere avrenning, og kan sammen med andre 



utbygginger i Øvre Ålslia bidra til noe økte utfordringer i 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.   

Bokvalitet  Ingen støy, gode solforhold 
Naturverdier  Området består i hovedsak av skog. I Naturbase er det 

registrert en lokalitet med rik sump- og kildeskog inntil 
området. Det er ikke kjent rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene vurdert 
til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Skog av middels og høy bonitet. Deler av arealet ligger 

inntil/nedenfor dyrka jord. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Delvis innenfor sikringssone 3b. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning gjennom området. 

22 kV høyspentlinje gjennom området. 
Privat veg med enkel standard. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på vurdering av 
konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 12 – Øvre Ålsbygd - Olasvevegen 131 
Gnr./bnr. 38/25 
Størrelse (ca.) 5 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Boligeiendom med noe skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF og eksisterende bolig 
 

Grunnkart 

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 6 km 
Bybusstopp: 1,3 km 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-5 
km 



Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser potensiell 
flomveg som må ivaretas. Utbygging kan gi økt/raskere 
avrenning, og kan sammen med andre utbygginger i Øvre 
Ålslia bidra til noe økte utfordringer i nedenforliggende 
områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ingen støy, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av eksisterende bebyggelse og 

blandingsskog. I området som blir direkte berørt er det 
ingen registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter 
eller andre hensynskrevende arter. Området grenser mot 
en tidligere registrert lokalitet med slåttemark, men status 
for denne lokaliteten er usikker. Kunnskapsgrunnlaget er 
noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor/ikke i hensynssone for landskap. 
Landskapsinngrep og fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Skog av middels bonitet for den delen som i dag ikke er 

bolig. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i området. 

22 kV høyspentlinje ved området. 
Privat veg med enkel standard. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på vurdering av 
konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 13 – Øvre Ålsbygd - Del av Olasveen 
Gnr./bnr. 43/5 
Størrelse (ca.) 3 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Innmarksbeite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 5 km 
Bybusstopp: ca. 650 m 



Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1 - 4 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser flomveg 
som må ivaretas. Utbygging kan imidlertid gi økt/raskere 
avrenning, og kan sammen med andre utbygginger i Øvre 
Ålslia bidra til økte utfordringer i nedenforliggende 
områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.   

Bokvalitet  Ingen støy, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av fuktig kulturmark. Ingen registreringer 

av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Innmarksbeite som er del av et større landbruksområde. 

Dyrkbar jord. Dels inneklemt mellom to boliger. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir høy aktsomhetsgrad. Ingen kjente mineralressurser. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i området. 

22 kV høyspentlinje i området. 
Privat veg med enkel standard. 

Områdets avgrensning  Avgrensing av søndre del vil bedre arrondering av medgått 
jordbruksareal.  
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 14 – Øvre Ålsbygd - Ved Olasvevegen 73 
Gnr./bnr. 43/13 
Størrelse (ca.) 14 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Landbruk, skog, beite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 5,5 km  
Bybusstopp: ca. 1 km 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
4,5 km 



Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag eller flomveger. Utbygging kan  
gi økt/raskere avrenning, og kan sammen med andre 
utbygginger i Øvre Ålslia bidra til noe økte utfordringer for 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.   

Bokvalitet  Ingen støy, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av kulturmark. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter i byggeområdet, men det er registrert 
rødlistearter nær og i området og disse vil kunne bli 
negativt berørt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene vurdert 
til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Området består dels av fulldyrka areal og dels av 

uproduktiv skog.   Deler av arealet er inneklemt mellom 
annen bebyggelse. Ligger inntil landbruksareal i drift. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i området. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Avgrensing av området utenom dyrka areal vil redusere de 

negative konsekvensensene for landbruk. Området med 
skog har høy verdi for naturmangfold. Endring i 
avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området er sårbart i forhold til landbruk.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 15 – Øvre Ålsbygd - Olasvevegen 77 
Gnr./bnr. 43/163 
Størrelse (ca.) 1 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 5,5 km  
Bybusstopp: ca. 1 km 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
4,5 km 



Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag eller flomveger. Utbygging kan  
gi økt/raskere avrenning, men området er lite og vil isolert 
sett gi liten endring for nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.   

Bokvalitet  Ingen støy, gode solforhold 
Naturverdier  Ingen registreringer av naturtypelokaliteter i 

byggeområdet, men det er registrert rødlistearter nær og i 
området, og disse vil kunne bli negativt berørt. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Uproduktiv skog.  
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i området. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen.   

 

 



Nummer – navn 16 – Øvre Ålsbygd - Ved Olasvevegen 22 
Gnr./bnr. 43/6 
Størrelse (ca.) 1 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Landbruk 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 5 km  
Bybusstopp: ca. 300 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-4 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser flomveg 



som må ivaretas. Utbygging kan gi økt/raskere avrenning, 
men området er lite og vil isolert sett gi liten endring i 
situasjonen for nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ingen støy, gode solforhold 
Naturverdier  Området er delvis bebygd. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Bebyggelse i tilknytning til landbruk.  
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i området. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 17 – Øvre Ålsbygd - Olasvevegen 10 og 12 
Gnr./bnr. 48/9 
Størrelse (ca.) 8 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF og eksisterende bolig 
 

Grunnkart Ortofoto 
 

 

 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 100 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-4 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Det kan ikke utelukkes at vann 
langs Olasvevegen kan bli ledet inn i området ved sterk 
nedbør og tette stikkrenner. Utbygging kan gi økt/raskere 
avrenning, og kan sammen med andre utbygginger bidra til 
noe økte utfordringer for nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Delvis i gul støysone, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av en liten rest med blandingsskog på 

trolig tidligere kulturmark. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet for dette 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Deler av området består av skog med høy bonitet, ikke del 

av større sammenhengende område. Ligger inntil 



dyrkamark, hensyn til driftsulemper for landbruket. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs området. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 18 – Øvre Ålsbygd - Olasvevegen Bergehagen 
Gnr./bnr. 43/3 
Størrelse (ca.) 8 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrka mark/beite/skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF og en mindre del eksisterende bolig 
 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 5,5 km 
Bybusstopp: ca. 1 km (Alternativt 500 m ned til 
Bergesvevegen dersom snarvei utbedres, se teknisk 
infrastruktur.) 
Barnehage, skole, dagligvarebo- og servicesenter: ca. 2-5 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag eller flomveger. Utbygging kan 
imidlertid gi økt/raskere avrenning, og kan sammen med 
andre utbygginger i Øvre Ålslia bidra til noe økte 
utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ingen støy, vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av kulturmark/dyrka mark, samt noe kratt. 

Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter 
eller andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
for dette vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, ikke del av større sammenhengende 

område. 3,5 daa fulldyrka jord. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 



mineralressurser. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs området. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 19 – Øvre Ålsbygd - Olasvevegen ved Nordsetervegen 
Gnr./bnr. 48/140 
Størrelse (ca.) 1,5 daa 
Beskrivelse av innspillet: Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart Ortofoto 
 

 

 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 20 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-4 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Ved eventuell utbygging må 
det tas høyde for at det ved sterk nedbør og tette 
stikkrenner i Olasvevegen kan bli ledet vann ned i området. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Gul støysone, vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av en liten rest med yngre blandingsskog. 

Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter 
eller andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
for dette vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Uproduktiv skog. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 



Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 
angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs området. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Områdets form er ikke optimal som boligeiendom. Endring 

i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Gangavstand til bybusstopp. Beliggenheten legger opp til 

bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er ikke i 
tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området er støyutsatt. Områdets avgrensning er lite egna 
til bolig.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 20A – Øvre Ålsbygd - Rustadvegen Åsstuevegen 
Gnr./bnr. 43/32  
Størrelse 16 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Avskoget område 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Utenfor/innenfor eksisterende byggesone 

Skysstasjonen: ca. 7 km  
Bybusstopp: ca. 1,5 km 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-5 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Utbygging kan gi økt/raskere 
avrenning, og dette kan sammen med andre utbygginger 
bidra til økte utfordringer for nedenforliggende områder. 
Ved utbygging må overvannshåndtering ivaretas slik at 
det ikke blir økte utfordringer for nedenforliggende 
områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Skoleveg: Gang-/sykkelveg/fortau fra Nordsetervegen til 
skolen. Planområdet kan få adkomst via Åsstuevegen og 
Rustadvegen. Ikke fortau langs Åsstuevegen eller 
Rustadvegen. Økt trafikk som følge av utbygging kan gjøre 
skolevegen fram til Nordsetervegen mindre trygg. Se tema 
teknisk infrastruktur. 
Ingen tilrettelagte lekeplasser eller møteplasser for barn 
og unge. 

Bokvalitet  Ingen støy, vestvendt, gode solforhold. 



Naturverdier  Området består av skog og noe kulturmark. Området 
kommer så vidt i berøring med en registrert 
naturtypelokalitet. Området er sjekket ut i felt og denne 
vurderes imidlertid som av liten verdi slik den fremstår i 
dag. For øvrig ingen registreringer av rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området som blir berørt. 
Potensialet vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Øvre del: skog med lav bonitet. 

Nedre del: avskoget. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det må sikres 

håndtering av overvann i området. 
Atkomst fra Åsstuevegen og Rustadvegen. Trafikkøkning 
på vegen kan medføre behov for oppgradering av vegen 
og etablering av fortau.  
Innenfor hensynssone høyspent. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Annet Innspillet samsvarer med reguleringsplan for Øvre Ålslia. 
Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret. 
Vedtaket ble påklaget, og Fylkesmannen omgjorde 
vedtaket. Tiltakshaver ble anbefalt av kommune om å 
fremme forslaget som et innspill til kommuneplanen. 
Tiltakshaver ønsker en utbygging i tråd med denne 
reguleringsplanen.  
 
Innenfor området er det kommet et innspill fra en separat 
grunneier om omgjøring av eksisterende bolig fra LNF til 
bolig. Dette håndteres gjennom LSB-analyse, se 
konsekvensutredning. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 20B – Øvre Ålsbygd – Åsstuevegen Rustadvegen Olasvevegen 
Gnr./bnr. 43/32  
Størrelse 58,5 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Skog, beite, avskoget 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Utenfor/innenfor eksisterende byggesone 

Skysstasjonen: ca. 7 km  
Bybusstopp: ca. 1,5 km 



Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-5 
km 

Flom og overvann 
 

 Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser 
potensielle flomveger som må ivaretas. Utbygging kan gi 
økt/raskere avrenning, og dette kan sammen med andre 
utbygginger bidra til økte utfordringer for 
nedenforliggende områder. Overvann må håndteres på 
egen grunn. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Skoleveg: Gang-/sykkelveg/fortau fra Nordsetervegen til 
skolen. Planområdet kan få adkomst via Olasvevegen og 
Rustadvegen. Ikke fortau langs Olasvevegen eller 
Rustadvegen. Økt trafikk som følge av utbygging kan gjøre 
skolevegen fram til Nordsetervegen mindre trygg. Se tema 
teknisk infrastruktur. 
Ingen tilrettelagte lekeplasser eller møteplasser for barn 
og unge. 

Bokvalitet  Ingen støy, vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier 
 

 Området består av skog. Området er sjekket ut i felt. 
Ingen registreringer av rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området som blir berørt. 
Potensialet vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap.  Konsekvensene vurdert 
til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk 
 

 Området er avskoget. Øvre del: skog med lav bonitet. 
Nedre del: skog med lav og middels bonitet. 
Midtre del: innmarksbeite. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur 
 

 Kommunal VA-ledning i nærheten. Håndtering av 
overvann må ivaretas slik at det ikke blir økte utfordringer 
for nedenforliggende områder. 
Atkomst fra Åsstuevegen og Rustadvegen, ev. også fra 
Olasvevegen. Den økningen som innspillet legger opp til 
vil antagelig medføre behov for oppgradering av vegen.  
Innenfor hensynssone høyspent. 

Områdets avgrensning  Et mindre område vil redusere de negative 
konsekvensene for landskap. Område 20A er en del av 
området, og er vurdert i egen konsekvensutredning. 
Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 



Annet Innspillet er ment som en «fase 2» til innspill nr. 20A. Det 
ønskes en vurdering av alternative boformer tilpasset 
ulike typer potensielle kjøpere. Eksempel på dette kan 
være økolandsby eller boliger tilpasset aktive eldre. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 21 – Øvre Ålsbygd - Rustadvegen 84 
Gnr./bnr. 44/6, 43/83, 44/19 
Størrelse (ca.) 5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Hage, krattskog, beite 
Formål i KPA 2011-2024 Bolig – nåværende, LNF 
 

Ortofoto Grunnkart 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 6 km  
Bybusstopp: ca. 900 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
4,5 km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Noe potensial for at vann 
langs grøft langs Rustadvegen kan bli ført inn i området. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke støyutsatt, vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av eksisterende bebyggelse og 

blandingsskog inneklemt mellom kulturmark. Området har 
generelt et rikt biologisk mangfold, og grenser mot 
beitemark som kan ha en viss verdi som naturtypelokalitet. 
I området som blir direkte berørt er det ingen 
registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, ikke del av større sammenhengende 

område, innmarksbeite. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir høy aktsomhetsgrad. Ingen kjente mineralressurser. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 



Teknisk infrastruktur  Ikke nærhet til kommunal VA-ledning. Før utbygging må 
det undersøkes om det kan etableres avløpsløsning. 
Privat veg med enkel standard. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 22 – Øvre Ålsbygd - Bergesvevegen 132 
Gnr./bnr. 37/41 
Størrelse (ca.) 4 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Ortofoto Grunnkart 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 5,5 km 
Bybusstopp: ca. 1,4 km 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 3-4 
km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveg som må ivaretas. Flomvegen 
gjennom området renner ut i Lundebekken, som er svært 
sårbar. Utbygging kan gi økt/raskere avrenning, og kan 
sammen med andre utbygginger i Øvre Ålslia bidra til noe 
økte utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke støyutsatt, vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet for dette 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, ikke del av større sammenhengende 



område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Sikringssone 3. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning inntil området. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 23 - Sagbakken 
Gnr./bnr. 48/5 
Størrelse (ca.) 8 daa 
Beskrivelse av innspillet: Bolig 
Dagens bruk Skog, lav vegetasjon, bygninger 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Ortofoto Grunnkart 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4 km  
Bybusstopp ved området. 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
2,5 km 

Flom og overvann  Ikke nærhet til vassdrag. Flomvegskart viser potensiell 
flomveg som må ivaretas. Området er generelt 
problematisk når det gjelder overvann. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Fra Nordsetervegen er det trygg skoleveg. Biladkomsten til 
Nordsetervegen vil være en stor omveg for gående og 
syklende, og det må sikres at skolebarn har en snarveg til 
Nordsetervegen i retning skolen.  
Det er ikke opparbeidet noen møteplasser for barn og unge 
i området. Sørøst for området er det regulert en lekeplass 
som ikke er opparbeidet. Denne kan fungere som lekeplass 
også for området, men dette forutsetter at utbyggingen i 
området bidrar til kvalitetsheving på lekearealet.  

Bokvalitet  Delvis gul støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av opparbeidet boligeiendom og noe 

krattskog. Det er ikke registrert verdifulle naturtyper eller 
arter, og potensialet for dette vurderes som svært 
begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 



Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, ikke del av større sammenhengende 

område. Omgitt av boligområder. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssoner. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning og overvannsledning gjennom 

området. Tilkobling til VA er uproblematisk, men 
overvannsledningen kan ikke belastes ytterligere (fordi den 
føres ut i Skurva). Overvann må håndteres på en forsvarlig 
måte, og slik at VA-nettet eller nærliggende bekker ikke 
belastes. Infiltrering i grunn kan være vanskelig på grunn av 
kort veg ned til fjell. 
Privat, regulert felles avkjørsel inn til området.  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting av eksisterende 
byggeområde, men ikke flerkjernestruktur. Innspillet er 
delvis i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Gangavstand til bybusstopp. Beliggenheten legger opp til 

bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er ikke i 
tråd med statlige og regionale retningslinjer.  
 
Innspillet er delvis i tråd med overordnet plangrep. 
Området ligger inneklemt mellom boliger, innenfor den 
langsiktige byvekstgrensa, og det vil være mer rasjonelt å 
utnytte dette arealet enn å ta i bruk nye områder som 
forskyver grensa for bebyggelse. Området er også 
begrenset i areal. 
 
Området kan vurderes tatt inn ved behov.  

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B10. 
 



Nummer – navn 24 Øvre Ålsbygd - Bergesvevegen 21 
Gnr./bnr. 43/4 
Størrelse (ca.) 1 daa 
Ønsket formål Bolig. Det er foreslått 3 forskjellige plasseringer av tomta innenfor 

43/4. Vurderingen vil gjelde alle tre plasseringer. 
Dagens bruk Beite/dyrka mark/skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 300 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-3 
km 

Flom og overvann  Ingen flomveger eller vassdrag i området. Utbygging kan 
imidlertid gi økt/raskere avrenning, men området er lite og 
medfører isolert sett liten endring 



Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ingen støy. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av kulturmark. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet for dette 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Eiendommen består av innmarksbeite, fulldyrka jord og 

skog av høy bonitet som ikke er del av større 
sammenhengende område. Konsekvensen for landbruk vil 
avhenge av plassering. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssoner. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nedkant av Bergesvevegen. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Dersom tomta plasseres langs Bergesvevegen nordvest for 

nr. 35 slik at den ikke berører dyrka mark, vil det ikke være 
vesentlige konsekvenser for landbruk.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Gangavstand til bybusstopp. Beliggenheten legger opp til 

bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er ikke i 
tråd med statlige og regionale retningslinjer eller overordna 
plangrep.  
 
Dersom tomta plasseres langs Bergesvevegen nordvest for 
nr. 35 slik at den ikke berører dyrka mark, vil det ikke være 
vesentlige konsekvenser for landbruk. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 25 Øvre Ålsbygd - Olasvevegen 68 
Gnr./bnr. 43/25, 43/10 
Størrelse (ca.) 6,5 daa 
Beskrivelse av innspillet Bolig 
Dagens bruk Beite/dyrka mark/skog 
Formål i KPA 2011-2024 Eksisterende bolig og LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 700 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-3 
km 

Flom og overvann  Ingen flomveger eller vassdrag i området. Utbygging kan 
imidlertid gi økt/raskere avrenning, men området er lite og 
medfører isolert sett liten endring 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 



Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ingen støy. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området er delvis bebygd, dels skog. Ingen registreringer 

av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet for dette 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet som er del av større sammenhengende 

område. Det er imidlertid flere bygninger innenfor 
skogsområdet. Ombygging av fritidsbebyggelse til bolig vil 
ikke ha vesentlige konsekvenser for landbruk. 

Skred  Mindre del berører utløpsområde for snøskred. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssoner. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning inntil eiendommen. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på vurdering av 

konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 26 Fagstadmyra 
Gnr./bnr. 43/1, 43/10 
Størrelse (ca.) 63 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 Eksisterende bolig og LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4 km  
Bybusstopp: ca. 500 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 200 
m-2 km 

Flom og overvann  Ingen vassdrag. Flomvegskart viser flomveger som må 
ivaretas. Utbygging i dette området kan gi økt/raskere 
avrenning, noe som kan gi utfordringer i nedenforliggende 
områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører registrert viktig friluftsområde samt 
aktuell trasé for fremtidig skiløype til Balbergskaret. 
Inngrep må hensynta dette. 

Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  
Trygg skoleveg må sikres. 



Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ingen støy. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog, til dels varmekjær 

løvblandingsskog, men også et felt med plantet gran. Flere 
krevende arter, fortrinnsvis av fugl er registrert i lia, men 
også rødlistet sopp. Området er sørvendt, med gunstig 
klima og med et generelt rikt biologisk mangfold. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene vurdert 
til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet som er del av større sammenhengende 

område. Noe innmarksbeite. Nær dyrkamark med 
påregnelige driftsulemper for landbruket. 

Skred  Området er relativt bratt og ligger i aktsomhetsområde for 
skred i bratt terreng.  

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir høy og moderat til lav 
aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssoner. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning inntil eiendommen. 

Det må vurderes alternative atkomster til området. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på vurdering av 

konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og delvis opp 

under flerkjernestruktur. Innspillet er kun delvis i tråd med 
overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området er innenfor gangavstand til flere daglige 

målpunkter, og har noe lengre avstand til skole og 
dagligvareforretning.  
 
Området er verdifullt for naturverdier. 
 
Området ligger i aktsomhetsområde for skred. Før området 
ev. kan bebygges må det gjøres en konkret faglig vurdering 
av skredfaren. 
 
Området utgjør et skille mellom den mer tette 
bybebyggelsen og den mer spredte bebyggelsen i Øvre 
Ålsbygda. Dersom området blir bebygd vil det skape et 
ytterligere press på de spredte boligområdene ovenfor. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 27 Øvre Ålsbygd - Nordsetervegen Bergesvevegen 
Gnr./bnr. 43/1 
Størrelse (ca.) 22 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Beite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4 km  
Bybusstopp: ved planområdet (forutsetter 
gangforbindelse/snarveg). 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-3 
km  

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser flomveger 
gjennom vestre og østre deler av området. Disse kan kan 
skape utfordringer ved utbygging. Det må tas høyde for at 
det ved stor nedbør og tette stikkrenner i Olasvevegen kan 
bli ledet vann inn i området. Utbygging kan  
gi økt/raskere avrenning, og kan sammen med andre 
utbygginger i Øvre Ålslia bidra til økte utfordringer i 



nedenforliggende områder. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.   

Bokvalitet  Mindre del i gul støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av kulturmark. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene vurdert 
til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Hovedsakelig innmarksbeite. Nærhet til dyrkamark med 

påregnelige driftsulemper for landbruket. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir hovedsakelig moderat til 
lav aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssoner. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs Nordsetervegen og ovenfor 

området. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på vurdering av 

konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området er sårbart for landbruk. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B30. 
 

 



Nummer – navn 28 – Øvre Ålsbygd - Nordsetervegen nedenfor Rustadvegen 
Gnr./bnr. 48/12 
Størrelse (ca.) 8 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Ortofoto 

Grunnkart 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 5,5 km  
Bybusstopp: ca. 100 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-4,5 
km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser potensiell 
flomveg som må ivaretas. Det kan ikke utelukkes at det ved 
tette stikkrenner i Rustadvegen kan bli ført vann ned mot 



området. Utbygging kan gi økt/raskere avrenning, og kan 
sammen med andre utbygginger i Øvre Ålslia bidra til noe 
økte utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Marginal del i gul støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet for dette 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog med høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. Arealet er i hovedsak dyrkbar jord 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning inn til området. 

Atkomst fra Nordsetervegen. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 29 – Hoveødegård 
Gnr./bnr. 184/2 
Størrelse (ca.) 12 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog, noe dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Ortofoto 

Grunnkart 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4 km  
Bybusstopp: ca. 350 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
3,5 km  

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser potensiell 
avrenning fra dyrka mark i nedre deler av området. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører svært viktig friluftslivsområde. Inngrep 
må hensynta dette. 

Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 



Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Delvis innenfor gul støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av en rest med blandingsskog mellom 

dyrka mark. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Slike arealer kan imidlertid ha funksjon for insekter, 
spurvefugl og annet vilt. Dyrka mark i nærområdet kan i 
noen grad ha funksjon for vipe (sterkt truet – EN). 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene vurdert 
til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog med høy bonitet, ikke del av større sammenhengende 

område. Skogsarealet er lettbrukt dyrkbar jord. 
Dyrkamark på tre kanter med påregnelige driftsulemper for 
landbruket. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Sone 3C. Kan også bli liggende i sikringssonen for 
reservevannskilde. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs området. 
Atkomst via eksisterende atkomst fra Gudbrandsdalsvegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning kan gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Annet  Forslagstiller foreslår enten vanlig boliger eller en form for 
eldreboliger. Sistnevnte dreier seg om å tilrettelegge for en 
alternativ boform, dette kan være et bidrag til mer 
mangfoldig boligtilbud i Lillehammer. 

 
Konklusjon  Gangavstand til bybusstopp. Beliggenheten legger opp til 

bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er ikke i 
tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området er sårbart i forhold til landbruk. 
 
I prinsippet er ideen om å tilrettelegge for eldreboliger god, 
men plasseringen av slike bør bygge opp under 
flerkjernestrukturen.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 30 Sørsvevegen  
Gnr./bnr. 184/4, 186/29 
Størrelse (ca.) 20 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrka mark, skog,  
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Ortofoto 

 
Grunnkart 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4 km  
Bybusstopp: ca. 400 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
3,5 km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Flomvegskart viser flomveger 
som må ivaretas. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 



Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Mulig støysone fra jernbanen. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av dyrka mark og noe løvblandingsskog 

inneklemt mellom dyrkamark og bebyggelse. Ingen 
registreringer av naturtypelokaliteter i området og 
potensialet vurderes som begrenset. Skogrest i nedre del 
av området kan i noen grad ha funksjon for insekter og 
spruvefugl. Landbruksarealer kan i noen grad ha funksjon 
for vipe (rødlistet som sterkt truet - EN). 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Dyrka mark (ca. 12 daa). 

Skog med høy bonitet, ikke del av større sammenhengende 
område (ca. 7 daa).  

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy/usikker 
aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Sone 3C 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs området. 

Atkomst fra Sørsvevegen. 
Områdets avgrensning  Konsekvensen for landbruk blir mindre dersom dyrkamarka 

ikke tas med.  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på 
samlet vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep. 
 
Området er svært sårbart for landbruk.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 31A – Bælafaret 3 
Gnr./bnr. 40/183 
Størrelse (ca.) 1,8 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Hage 
Formål i KPA 2011-2024 Bolig/LNFb 
 

Grunnkart 

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3,5 km  
Bybusstopp: ca. 200 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 1,5-2,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 300 m (Helsehuset) 

Flom og overvann  Området ligger nær Bæla, og utfordringer med flom tilsier 
at det ikke bør legges til rette for mer bebyggelse nær elva. 
Dersom Bæla tar nytt løp som følge av massetransport/ 
tilstopping oppstrøms Gudbrandsdalsvegen kan det ikke 
utelukkes at vannmasser kan bli ført inn i området.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke nærhet til registrert friluftsområde. I kommunedelplan 
for fysisk aktivitet og naturopplevelse er det ønske om et 



hovedgrøntdrag langs Bæla. 
Barn og unge  Ekrom skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Gul og rød støysone. Slakt vestvendt. Gode solforhold.  
Naturverdier  Området er opparbeidet som hage/boligeiendom. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Området har 
ingen spesiell verdi for biologisk mangfold. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Uproduktiv skog. Ikke del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Formelt sett i sone 3A, men arealet ligger ved Bæla, og 
kanten av Bæla behandles som sone 2. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning tilgjengelig. 
Adkomst fra Bælafaret og Gudbrandsdalsvegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp og bo- og servicesenter innen gangavstand. 

Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til andre 
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og 
regionale retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området er sårbart i forhold til flom og overvann. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 31B – Jeistadhaugen 
Gnr./bnr. 184/18 
Størrelse (ca.) 2 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Annet areal/kantvegetasjon 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart 

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3,5 km  
Bybusstopp: ca. 200 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 1,5-2,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 300 m (Helsehuset) 

Flom og overvann  Området ligger nær Bæla, og utfordringer med flom tilsier 
at det ikke bør legges til rette for mer bebyggelse nær elva. 
Dersom Bæla tar nytt løp som følge av massetransport/ 
tilstopping oppstrøms Gudbrandsdalsvegen kan det ikke 
utelukkes at vannmasser kan bli ført inn i området. 



Bredden av Bæla er erosjonssikret, men ved stor flom kan 
det ikke utelukkes utgraving/erosjon av elvebredd. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører grøntdrag langs Bæla. I kommunedelplan 
for fysisk aktivitet og naturopplevelse er det ønske om et 
hovedgrøntdrag langs Bæla. 

Barn og unge  Ekrom (Kringsjå) skolekrets. 
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Gul støysone. Slakt vestvendt. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av en utfylling. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Området vurderes ikke å 
ha noen spesiell verdi for biologisk mangfold slik det 
fremstår i dag. På sikt kan det imidlertid bli etablert 
kantvegetasjon mot Bæla. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Uproduktiv skog. Dyrkbar jord inntil større 

sammenhengende område. Mulig driftsulempe for 
landbruket. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Formelt sett i sone 3A, men arealet ligger ved Bæla, og 
kanten av Bæla behandles som sone 2. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning tilgjengelig. 
Adkomst utfordrende, direkte fra Gudbrandsdalsvegen 
mest aktuelt.  
Innenfor hensynssone for høyspenningsanlegg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp og bo- og servicesenter innen gangavstand. 

Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til andre 
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og 
regionale retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området er sårbart i forhold til flom og overvann og 
friluftsliv. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 32 Jørstadmoen Voldbakken 
Gnr./bnr. 164/15 
Størrelse (ca.) 9 daa 
Ønsket formål Bolig, næring 
Dagens bruk Bebygd, dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 Offentlig eller privat tjenesteyting 
 

Ortofoto 

Grunnkart 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 7,5 km  
Bybusstopp: ved planområdet 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 20-100 m 
Bo- og servicesenter: 6 km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Deler av området ligger lavt 
med tanke på større flommer i Lågen. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets. 



Fra området er det undergang under Jørstadmovegen og 
g/s-veg videre til skolen. 
Skoleområdet med fotballbane er møteplass for eldre barn. 
Det må vurderes om det skal tilrettelegges for lekeplass 
innenfor planområdet.  

Bokvalitet  Mindre del i gul støysone.  Noe østvendt. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog og kratt, rester av 

kulturmark og bebyggelse. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for kulturlandskap.   
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Ca. 1,2 daa dyrka mark. Ikke del av større 

sammenhengende område. Området har vært avsatt 
bebyggelse og anlegg også i kommuneplanens arealdel 
2011-2024. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad..  
Registrert sand- og grusuttak. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs området. 

Delvis innenfor faresone høyspentanlegg (minste avstand 
ca. 30 m til ledning). 
Atkomst fra Jørstadmovegen. 

Områdets avgrensning  Østre del av området ligger ca. 8 m lavere i terrenget enn 
østlige del. Lavereliggende deler av området bør ikke 
utnyttes til utbygging. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur 
(Jørstadmoen), og er i tråd med overordnet plangrep. Ut 
fra en helhetsvurdering av Jørstadmoen er det vurdert at 
dette området kan avsettes til sentrumsformål, og således 
romme flere typer bebyggelse. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer og overordnet 
plangrep. 
 
Området er i dag avsatt til offentlig og privat tjenesteyting, 
med tanke på en utvidelse av Jørstadmoen skole. Skolen er 
nå under utvidelse på vestsiden av vegen. 
 
Østre del av området ligger flomutsatt til. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen, forutsatt at 
flomutsatt område tas ut. Området avsettes til 
sentrumsformål. 

 



Nummer – navn 33 Ved Baklivegen 17 
Gnr./bnr. 164/1 
Størrelse (ca.) 2 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Ortofoto 

 
Grunnkart 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca.7,5 km  
Bybusstopp: ca. 100 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 50-200 m 
Bo- og servicesenter: ca. 6 km 



Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Området kommer ikke i 
berøring med flomveger. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets. 

Trygg skoleveg må sikres. 
Skoleområdet med fotballbane er møteplass for eldre barn. 
Det må vurderes om det skal tilrettelegges for lekeplass 
innenfor planområdet.  

Bokvalitet  I gul støysone fra veg. Flatt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av en liten rest med skog mellom veg og 

bebyggelse. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Ingen landbruksverdi. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad.  
Registrert sand- og grusområde. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. 

Adkomst fra Baklivegen. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur 

(Jørstadmoen), og er i tråd med overordnet plangrep. 
 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer og overordna 
plangrep. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B23. 
 



Nummer – navn 34 Skyttermoen 
Gnr./bnr. 122/15 
Størrelse (ca.) 33 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog/bolig/tidligere dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 LNF/militært formål/bolig 
 

Ortofoto 

 
Grunnkart 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 8,5 km  
Bybusstopp: ved området 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 500 m-ca. 1 km 
Bo- og servicesenter: ca. 7 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensiell flomveg som må ivaretas. 
Deler av området er flatt og må sikres mot at eventuelt 
vann fra bekk vest for området kan ta veg inn i bebyggelse.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets. 



Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Store deler av området innenfor gul støysone fra veg og 
skytebane.  Mindre del av området innenfor rød støysone 
fra skytebane. 
Skråning på ca. 13 høydemeter sør i området gir noe 
reduserte solforhold. 

Naturverdier  Området består av blandingsskog, rester av kulturmark og 
bebyggelse. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. Det er registrert forekomst av 
kjempespringfrø (fremmed art) i området, og ved utbygging 
må det gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre 
spredning. 

Landskap/kulturlandskap  Delvis innenfor hensynssone for landskap. 
Landskapsinngrep og fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog med høy bonitet, dyrkbar mark. Nærhet til dyrkamark 

med påregnelige driftsulemper for landbruket. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad.  
Registrert sand- og grusområde. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. 

Atkomst fra Baklivegen. 
Områdets avgrensning  Området i rød støysone bør ikke avsettes til boligformål. 

Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men delvis opp 
under flerkjernestruktur, og er delvis i tråd med overordnet 
plangrep.  

 
Konklusjon  Bybusstopp og barnehage innenfor gangavstand. 

Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til andre 
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og 
regionale retningslinjer.  
 
Området i rød støysone bør ikke avsettes til boligformål. 
 
Jørstadmoen har på grunn av Forsvarets område og 
støysone få utviklingsmuligheter. Arealet kan vurderes ved 
behov, selv om området ligger i noe avstand til flere daglige 
målpunkter. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B21. 
 



Nummer – navn 35 Anton Dalsegs veg 
Gnr./bnr. 122/3 
Størrelse (ca.) 6 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 Militært formål 
Annet Innspillet gjelder formålsendring for eksisterende boliger, og øker 

ikke antallet boenheter. 
 

Ortofoto 

Grunnkart 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 8,5 km  
Bybusstopp: ca. 150 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 1 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6 km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Ikke i berøring med 
potensielle flomveger. Nedre del innenfor grense for 200-
årsflom i Lågen. 



Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets. 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  I gul støysone fra skytebane. Delvis flatt og delvis østvendt 
terreng. 

Naturverdier  Området består av skog og kratt inneklemt mellom 
bebyggelse og dyrka mark. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter og rødlistearter. Området grenser 
inntil Lågendeltaet fuglefredningsområde, men vurderes 
ikke å utgjøre en vesentlig trussel mot verneverdiene. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad.  
Registrert sand- og grusområde. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. 

Atkomst fra Baklivegen. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur, 

og er i tråd med overordnet plangrep. 
 
Konklusjon  Bybusstopp innenfor gangavstand. Noe avstand til andre 

daglige målpunkter.  
 
Innspillet går på å gjøre om formålet fra forsvarsformål til 
eksisterende bolig for å kunne avhende eksisterende 
boliger.  
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B29. 
 



Nummer – navn 36 – Ellingsbergvegen 
Gnr./bnr. 151/1 
Størrelse (ca.) 46,5 daa 
Ønsket formål Boliger 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 14 km  
Bybusstopp: ca. 6,5 km. Busstopp regional buss: ca. 200-
700 m. 
Barnehage: 1 km 
Skole, dagligvare: ca. 3,5-7 km 
Bo- og servicesenter: ca. 12 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas. 
Utbygging kan gi økt/raskere avrenning, noe som kan gi 
noe økte utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Buvollen skolekrets (blir Jørstadmoen) 

Krav om skoleskyss. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Utenfor støysoner. Gode solforhold.  
Naturverdier  Området består av løvblandingsskog. Ingen registreringer 

av naturtypelokaliteter, og potensialet vurderes som 
begrenset. Alm (VU) er registrert i området. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Rydningsrøyser, særlig sørvest i området. Potensiale for 
flere funn. 

Landbruk  Området er definert som skog av høy bonitet i AR5. Samt 
noe dyrka mark og skog av middels bonitet. Avgrensningen 
av området bør gjøres slik at dyrka mark blir liggende 
utenfor. 



Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Kommunalt VA-nett i nærheten. 
Områdets avgrensning  Området bør avgrenses slik at det ikke berører dyrka mark 

og slik at det ikke er i konflikt med kulturminner. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men bygger til 

en viss grad opp under Rudsbygd. For å komme fra 
området til Buvollen-området må man krysse fylkesvegen. 
Dette er uheldig. Samlet sett er innspillet ikke i tråd med 
overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
 
Området er sårbart for landbruk og kulturminner.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 37 – Englia 
Gnr./bnr. 73/2 
Størrelse (ca.) 44,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrka mark/skog/bebygd 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart 

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 8 km  
Bybusstopp: ca. 3 km. Annet busstopp: ved området. 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 3,5-4 km 
Bo- og servicesenter: ca. 7,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 



området til møteplassene må sikres.  
Bokvalitet  Gul støysone på deler av området. Gode solforhold.  
Naturverdier  Området består av noe dyrka mark, annen kulturmark og 

skog. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter og 
rødlistearter. Det er en del registreringer av arter i 
området, fortrinnsvis av fugl, men ingen fremstår som 
spesielt hensynskrevende. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Området er definert som dyrka mark, innmarksbeite og 

skog av høy bonitet i AR5. Del av større område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Per i dag er det ingen tilkoblingsmulighet for kommunal VA. 

Det kan være mulig å bygge ut VA-nettet i området, men 
det vil kreve endringer i dagens planer, og ta flere år. Pga. 
grunnforhold er det ikke mulighet for infiltrering i grunn. 
Privat veg med enkel standard. Høyspent i nærheten. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Innspillet berører dyrka mark. Ikke nærhet til planlagt VA-
ledning i området, og vil kreve endring av plan. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 38 – Roterud 
Gnr./bnr. 74/5 
Størrelse (ca.) 64 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Hovedsakelig skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 7,5 km  
Bybusstopp: ca. 2,5 km. Annet busstopp: ca. 400 m. 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 3-3,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 7 km 



Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas. En bekk 
gjennom området må hensyntas.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Utenfor støysoner. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av noe dyrka mark, tidligere kulturmark og 

skog. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området, 
men i nedre deler er det beitemark og gjengrodd 
kulturmark som kan ha en viss verdi for biologisk mangfold. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Området er definert som skog av høy og middels bonitet og 

fulldyrka jord i AR5.  
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Ikke kommunal VA, men dette er under planlegging. 

Avløp må pumpes opp til Messenlivegen, og det vil være 
behov for etablering av pumpestasjon(er). 
Overvann må håndteres på en forsvarlig måte, og slik at 
VA-nettet eller nærliggende bekker ikke belastes. 
Privat veg med enkel standard. Høyspent i nærheten. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Innspillet berører dyrka mark. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 39 – Skårsetsaga 18 
Gnr./bnr. 48/9 – teig 1 
Størrelse (ca.) 8,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrka jord - skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3,5 km  
Bybusstopp: ca. 300 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-2,5 



km 
Flom og overvann  Flomvegskart viser potensiell flomveg som må ivaretas 

sørøst på tomta. Utbygging i dette området kan gi 
økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører Gamle Nordseterveg (regulert bevaring) 
og nedfartsløypa som svært viktig turveg og skiløype. 
Inngrep må skje i tilstrekkelig avstand. 

Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 
Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Utenfor støysoner, gode solforhold 
Naturverdier  Området består av kulturmark/dyrka mark og noe 

blandingsskog. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Definert som dyrka jord i AR5. Svært god jordkvalitet. Også 

skog med høy bonitet. Jordet er relativt lite og ikke del av 
større sammenhengende område. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir høy aktsomhetsgrad. Ingen kjente mineralressurser. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs Skårsetsaga. Tilkobling til VA er 

uproblematisk, men overvann må håndteres på en 
forsvarlig måte, og slik at VA-nettet eller nærliggende 
bekker ikke belastes. Infiltrering i grunn kan være vanskelig 
på grunn av kort veg ned til fjell. 
Privat veg med enkel standard. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

 
Konklusjon  Bybusstopp innen gangavstand. Beliggenheten legger opp 

til bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er 
ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer eller 
overordnet plangrep.  
 
Området er sårbart i forhold til friluftsliv.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B8. 
 

 



Nummer – navn 40 ved Jørudbakken 73 
Gnr./bnr. 116/1 og 22 
Størrelse (ca.) 4 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog og dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Bybusstopp: ca. 2 km. Annet busstopp: ca. 800 m. 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 3,5-4,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 7 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveg langs Jørudvegen. Nordre del 



av området er i 20 meters sone langs Kolbergsbekken, og 
bør normalt ikke benyttes til utbyggingsformål. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til turmuligheter i skogen. 
Barn og unge  Vingar skolekrets 

Krav om skoleskyss. 
Trygg veg til bussholdeplass må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Mindre gode solforhold vinterstid. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog og kulturmark. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Det meste av østre del: dyrka mark, del av jorde på ca. 25 

daa. Resten: skog av høy bonitet, del av større 
sammenhengende område. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Ingen kommunal VA-ledning. Før eventuell utbygging må 

det undersøkes om det er mulig å finne løsning for avløp. 
Privat veg med enkel standard. 
Innenfor hensynssone høyspent. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning kan gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
 
Høyspentlinje, flomsone og hensyn til jordvern reduserer 
mulig utbyggingsområde. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 41 Ved Jørudbakken 37 
Gnr./bnr. 116/1 og 22  
Størrelse (ca.) 8,4 daa 
Beskrivelse av innspillet: Bolig  
Dagens bruk Skog/innmarksbeite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 



Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Bybusstopp: ca. 2 km. Annet busstopp: ca. 800 m. 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 3,5-4,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 7 km 

Flom og overvann  Området ligger ikke inntil vassdrag. Flomvegskart viser 
flomveg i nærområdet. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til turmuligheter i skogen. 
Barn og unge  Vingar skolekrets 

Krav om skoleskyss. 
Trygg veg til bussholdeplass må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Mindre gode solforhold vinterstid. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  I hensynssone for kulturlandskap.  
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Hovedsakelig klassifisert som innmarksbeite. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon viser moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Ingen kommunal VA-ledning. Før eventuell utbygging må 

det undersøkes om det er mulig å finne løsning for avløp, 
men det er liten plass og allerede eksisterende boliger med 
mulige brønner. 
Privat veg med enkel standard. 
Innenfor hensynssone høyspent. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
 
Sikkerhetsavstand til høyspent gjør det trolig uaktuelt med 
utbygging. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 42 Kastrudvegen Josveen 
Gnr./bnr. 116/22  
Størrelse (ca.) 4 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6 km  
Bybusstopp: ca. 2 km. Annet busstopp: ca. 200 m. 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 3 km 



Bo- og servicesenter: ca. 6 km 
Flom og overvann  Søndre del av området ligger innenfor 20 m buffersone 

langs Kolbergsbekken, og bør normalt ikke benyttes til 
utbyggingsformål. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Vingar skolekrets. 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Nordøstvendt, mindre gode solforhold 
vinterstid. 

Naturverdier  Området består av blandingsskog, og grenser for øvrig til 
bekk i sør. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog med middels bonitet. Nærhet til dyrkamark med 

påregnelige driftsulemper for landbruket. 
Skred  Aktsomhetskart viser risiko for jord- og flomskred langs 

Kolbergsbekken. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Ingen kommunal VA-ledning. Før utbygging må det 

undersøkes om det er mulig å finne løsning for avløp. 
Kastrudvegen er fylkesveg med grusdekke. 

Områdets avgrensning  Områdets avgrensning blir redusert av 20 metersbeltet 
langs bekken og sikkerhetssone mot høyspent.  
Endring i avgrensning gir likevel ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området ligger nær bekk med risiko for jord- og flomskred. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 43 Kastrudvegen Trosset Søndre 
Gnr./bnr. 115/1  
Størrelse (ca.) 29 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6 km  
Bybusstopp: ca. 2 km. Annet busstopp: ca. 600 m. 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 2 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6 km 



Flom og overvann  Flomvegskart viser to mindre flomveger som må ivaretas i 
nedre deler av området.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Vingar skolekrets. 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Nordøstvendt, mindre gode solforhold 
vinterstid.  

Naturverdier  Området består av skog som i nyere tid er hogd. Ingen 
registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog med middels bonitet. Nærhet til dyrkamark med 

påregnelige driftsulemper for landbruket. 
Skred  Ingen skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Ingen kommunal VA-ledning. Før eventuell utbygging må 

det undersøkes om det er mulig å finne løsning avløp i 
området. 
Privat atkomstvei med enkel standard fra Kastrudvegen 
208. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 44 Trosset Søndre ved Jørstadmovegen 
Gnr./bnr. 115/1  
Størrelse (ca.) 27 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog/lagringsområde/fastmark 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 1,5 km. Annet busstopp: ca. 350 m. 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 3 km 
Bo- og servicesenter: ca. 5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensiell flomveg som må ivaretas.  
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Vingar skolekrets. 

Trygg skoleveg må sikres.  



Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Nordøstvendt, mindre gode solforhold 
vinterstid.  

Naturverdier  Området omfatter arealer ved et nedlagt steinbrudd, samt 
omkringliggende løvblandingsskog. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter. Doggpil (VU) forekommer sparsomt i 
steinbruddet. Arten har primært forekomster i elvemiljø, 
og forekomsten vurderes som spredt med maskintransport 
i forbindelse med tidligere drift av masseuttak i Lågen. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog med middels bonitet. Liten del dyrka mark. 
Skred  Aktsomhetskart for skred viser risiko for skred i det 

nedlagte steinbruddet.  Ved eventuell utbygging må høye 
skjæringer i steinbruddet sikres. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Området omfatter et nedlagt uttak av pukk.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nedkant av bebyggelsen langs 

Tråsetstranda. Avstand er noe stor. 
Privat atkomstvei med enkel standard opp fra 
Jørstadmovegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning kan gi noe innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 45 Rønningsvegen Hauger 
Gnr./bnr. 8/1  
Størrelse (ca.) 110 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 10,5 km  
Ikke bybusstopp. Annet busstopp ved området. 1 km til 
busstopp med hyppigere frekvens. 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 1-1,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 10,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder.  
Barn og unge  Vingrom skolekrets 



Gang- og sykkelvegen langs Torpavegen starter ved 
Jevnevegen. Før utbygging av området må gang- og 
sykkelvegen forlenges til og med innspillsområdet.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Gul støysone langs Torpavegen. Mindre gode solforhold 
vinterstid. 

Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. Det er registrert forekomst av kjempespringfrø 
(fremmed art) ved området, og ved utbygging må det 
gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre spredning. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet. Del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Mulighet for tilkobling til kommunalt VA. Trykkøker på 

Spakerud er tilrettelagt for utvidelse. 
Atkomstveg fra Torpavegen. Behov for gang/sykkelveg 
langs Torpavegen til skole og bydelssenter. 

Områdets avgrensning  Området bør ta med ikke regulerte boliger mellom 
innspillsområdet og reguleringsplan for Spakrud. Endring i 
avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, og kun delvis 
opp under flerkjernestruktur (Vingrom). Innspillet er delvis i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området ligger noe langt fra daglige målpunkter og legger 

opp til bilbasert transport. Området er ikke i tråd med 
statlige og regionale retningslinjer, og kun delvis i tråd med 
overordnet plangrep. 
 
På grunn av dyrka mark, E6 og flomfare er det begrenset i 
hvilken retning Vingrom kan vokse. Området er et av 
områdene hvor utbygging har færre negative konsekvenser 
i Vingrom. 
 
Området kan vurderes tatt inn ved behov. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B25. 
 



Nummer – navn 46 Flugsrudskogen 
Gnr./bnr. 90/1 
Størrelse (ca.) 135 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog, lav vegetasjon 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil utenfor byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 5 km  
Bybusstopp: ca. 1 km 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-3 



km. (Område til barnehage avsatt innen gangavstand. Ingen 
planer om å realisere denne pr. i dag.) 

Flom og overvann  Flomvegskart viser mindre flomveger i nær tilknytning til 
området. Disse må ivaretas. Utbygging kan gi raskere 
avrenning til områder nedstrøms. Bekk i nord må ikke 
tilføres økte vannmengder da dette vil kunne gi risiko for 
bebyggelse og infrastruktur nedstrøms.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører område brukt til friluftsliv, dette må 
hensyntas.  

Barn og unge  Søre Ål eller Røyslimoen skolekrets 
Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke støysone. Sørvestvendt. 
Naturverdier  Området består av skogsmark. Det er ikke registrert 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter. Potensialet for verdifullt biologisk 
mangfold vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av middels og høy bonitet. Del av et større 

sammenhengende skogsområde. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det bygges ny ringledning i området, og vil være nærhet til 

kommunal VA-ledning. 
Innspillet kommer sammen med innspill om ny veg mellom 
Røyslivegen og Åsmarkvegen. Se eget avsnitt i 
konsekvensutredning.  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep   Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 47A Sæter Søndre Mjøsspeilet – redusert område 
Gnr./bnr. 88/2 
Størrelse (ca.) 74 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrka mark  
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 2,5-3 km  
Bybusstopp: ved område  
Skole: ved området 
Barnehage: ca. 2 km (Planlegges ny barnehage i Hage, like 
nord for planområdet.) 
Dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 700 m 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger i nær tilknytning til 



området. Ved regulering må det undersøkes nærmere om 
overvann kan skape utfordringer i området, og sikres 
flomveger for bortleding av vann. Utbygging i dette 
området kan gi økt/raskere avrenning, noe som kan gi 
utfordringer i nedenforliggende områder. En må være 
spesielt oppmerksom på at jernbanen går nedstrøms 
området, og avrenning må ikke føre til økte utfordringer for 
jernbanen.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. Det må sikres passasje 
fra skolen mot Mjøsa. 

Barn og unge  Søre Ål skolekrets 
Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. Det vil bli krav om 
møteplasser innenfor området ved en ev. utbygging. 

Bokvalitet  Mindre del i gul støysone langs Hamarvegen. Vestvendt, 
gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av dyrka mark. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som lavt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Potensiale for kulturminner i 
området.  

Landbruk  Hovedsakelig dyrka mark, del av et større 
sammenhengende område av god jordkvalitet. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning og renseanlegg i nærheten.  
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men bygger opp 

under flerkjernestruktur, og er delvis i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, men ikke 
fortetting. Innspillet er delvis i tråd med statlige og 
regionale retningslinjer og overordna plangrep. 
 
Området består av dyrka mark, i tillegg berører det 
hensynssone for kulturlandskap.  
 
Beliggenheten på dyrka mark er ikke i tråd med statlige og 
regionale retningslinjer. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 47B Sæter Søndre Mjøsspeilet 
Gnr./bnr. 88/2, 8, 10, 11, 89/1 m.fl. 
Størrelse (ca.) 465 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrka mark, skog, bebygd. 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Området er stort, og avstander vil variere veldig ut fra hvor 

i området det måles fra. 



Ligger inntil eksisterende byggesone. 
Skysstasjonen: ca. 2,5-4 km  
Bybusstopp: ved del av område mot Hamarvegen 
Skole: ved del av planområde mot Hamarvegen 
Barnehage: ca. 2 km (Mulig etablering av ny barnehage i 
Hage, like nord for planområdet. Ved utbygging må ny 
barnehage vurderes innenfor planområdet.) 
Dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 750 m-2 km 

Flom og overvann  Det går enkelte bekker gjennom området hvor en 20 m 
bred sone normalt ikke bør benyttes til utbygging. 
Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas. 
Utbygging i dette området kan gi økt/raskere avrenning, 
noe som kan gi utfordringer i nedenforliggende områder. 
En må være spesielt oppmerksom på at jernbanen går 
nedstrøms området, og overvann må ikke føre til økte 
utfordringer for jernbanen.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder.  
Barn og unge  Søre Ål skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. Det vil bli krav om 
møteplasser innenfor området ved en ev. utbygging. 

Bokvalitet  Mindre del i gul støysone langs Hamarvegen. Vestvendt, 
gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av dyrka mark og løvblandingsskog i 
skråningene nedover mot jernbane. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset, men området er stort og 
kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Området er svært stort og er 
brukt gjennom mange år ute å bli bygget ned. Potensiale 
for kulturminner i området.  

Landbruk  Hovedsakelig dyrka mark, noe innmarksbeite, skog av høy 
bonitet. Dyrka mark utgjør en stor andel og er en del av et 
større sammenhengende område av god jordkvalitet. 

Skred  Mindre del lengst sør i området er i aktsomhetskart vist 
som aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det er for 
øvrig flere mindre raviner i nedkant av områdene med 
dyrka mark, og det kan ikke utelukkes at det i forbindelse 
med disse terrengformasjonene kan være noe risiko for 
utrasinger, spesielt ved mangelfull vannhåndtering ved 
utbygging. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning og renseanlegg i nærheten.  

Eksisterende atkomstveger fra Hamarvegen må 
oppgraderes.  



Områdets avgrensning  Området er svært stort, og det er gjort en konkret 
vurdering av om området kunne vært mindre, og om dette 
ville hatt innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene.  
 
Mht. overordnet plangrep, transportplanlegging og 
samordnet areal-, transport- og boligplanlegging er det 
områdene nærmest skolen og Hamarvegen som er mest 
relevante. Her er det konflikt med dyrka mark. 
 
Skulle området vært avgrenset slik at det ikke medførte 
nedbygging av dyrka mark, måtte bebyggelsen legges på 
restarealer ytterst over skrenten mot jernbanen og Mjøsa. 
Dette vil være en lite hensiktsmessig plassering av nye 
boliger, bl.a. med tanke på press på landbruksarealer, 
transportplanlegging, flerkjernestruktur mm. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og kun delvis 
opp under flerkjernestruktur Innspillet er kun delvis i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er såpass stort at beliggenheten både legger opp 

til gange/sykling og bilkjøring til daglige målpunkter. Kun 
deler av området dekkes av bybusstilbud i dag.  
 
Området består for en stor del av dyrka mark, i tillegg 
berører det skog av høy bonitet og hensynssone for 
kulturlandskap. Areal nedenfor jernbanen krever utbedring 
av atkomst, eventuelt forbi renseanlegget.  
 
Beliggenheten vurderes å ikke være i tråd med statlige og 
regionale retningslinjer. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 48 Langset Søndre 
Gnr./bnr. 66/1 
Størrelse (ca.) 70 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3,2 km  
Bybusstopp: ca. 450 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 100 
m-2 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas i 
søndre del av området. Utbygging i dette området kan gi 
økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 
nedenforliggende områder. Overvann må håndteres på 
egen grunn og ikke føres ut i Åretta. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Søre Ål skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog, gjengrodd kulturmark og 



granskog. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter. 
Området er befart i felt og potensialet for spesielle 
naturverdier vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av et større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy og moderat 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten, tilknytning er mulig.  

Det er beregnet et boligpotensial i området på noe over 
100 boliger. Jean Heibergs veg er en boligveg og bør ikke få 
en slik trafikkøkning. Alternativ adkomst kan være gjennom 
grønnstruktur på sørsiden. Dette er ikke å anbefale av 
hensyn til grønnstrukturen. 

Områdets avgrensning  Innspillet bør ses i sammenheng med innspill nr. 49. 
Dersom kommunen ønsker en større boligutvikling i denne 
retningen vil det medføre behov for nye veger (vedr. 
adkomst se «Teknisk infrastruktur») og annen teknisk og 
sosial infrastruktur. Ved å vurdere et helhetlig framtidsbilde 
for området kan det utvikles på en mer hensiktsmessig 
måte enn det en stykkvis utbygging kan bidra med.  
 
Uten at dette er undersøkt nærmere kunne muligens Jean 
Heibergs veg tålt en forsiktig trafikkøkning, ved en 
begrenset utbygging. Dette vil imidlertid igjen bidra til en 
stykkvis utbygging, hvor felles og helhetlige løsninger kan 
bli vanskelig å gjennomføre. 
 
Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men delvis opp 
under flerkjernestruktur (Søre Ål). Innspillet er delvis i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til noen daglige målpunkter, og har noe lang avstand 
til andre daglige målpunkter.  
 
Det er ikke funnet akseptable adkomstløsninger til 
området. Dersom det finnes akseptable adkomstløsninger 
kan området vurderes dersom det er boligbehov. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i planen. 

 



Nummer – navn 49 Hesmervegen Veltlien 
Gnr./bnr. 66/1, 86/2 
Størrelse (ca.) 124 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF, Grønnstruktur - friområde 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 5,8 km  
Bybusstopp: ca. 2 km.  Bybusstopp på Røyslimoen: ca. 900 
m, forutsetter ny vegforbindelse. Bybusstopp ved Skogli: 
ca. 1 km, forutsetter ny vegforbindelse. 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-



3,5 km (Søre Ål) 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-3,5 
km (Røyslimoen, forutsetter ny vegforbindelse til 
Røyslimoen) 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas. En 20 
m sone langs Hagebekken bør normalt ikke benyttes til 
utbyggingsformål. Utbygging i dette området kan gi 
økt/raskere avrenning, noe som kan gi utfordringer i 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører områder brukt til friluftsliv. Inngrep må 
hensynta dette. 

Barn og unge  Søre Ål skolekrets (ev. Røyslimoen ved ny vegforbindelse) 
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt, 
men vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av middels og høy bonitet - del av et større 

sammenhengende område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir hovedsakelig moderat til 
lav aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunal VA-ledning. 

Vegstandard må utbedres både i Hesmervegen, Veltlivegen 
og eventuelt Gjøstivegen dersom de skal benyttes. 
Innspillet må ses i sammenheng med innspill om ny veg 
som knytter Røyslimoen sammen med Skogenfeltet. Se 
egen vurdering av nye vegforbindelser.  

Områdets avgrensning  Innspillet bør ses i sammenheng med innspill nr. 48. 
Dersom kommunen ønsker en større boligutvikling i denne 
retningen vil det medføre behov for nye veger (vedr. 
adkomst se «Teknisk infrastruktur») og annen teknisk og 
sosial infrastruktur. Ved å vurdere et helhetlig framtidsbilde 
for området kan det utvikles på en mer hensiktsmessig 
måte enn det en stykkvis utbygging kan bidra med.  
 
Endring i avgrensning vil ikke innvirke på samlet vurdering 
av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. Innspillet bygger opp under en utvikling hvor 
Skogenfeltet og Røyslimoen på sikt vokser sammen. Det er 



ingen behov for dette i planperioden fram til 2030. 
 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 50 Galterud Åsmarkvegen 
Gnr./bnr. 92/1 
Størrelse (ca.) 76 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 600 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-2,5 
km. (Område til barnehage avsatt innen gangavstand. Ingen 
planer om å realisere denne pr. i dag.) 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger og til dels bekk som må 
ivaretas. Utbygging i dette området kan gi økt/raskere 
avrenning, noe som kan gi utfordringer i nedenforliggende 
områder. 



Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører skiløype. Denne må hensyntas.  
Barn og unge  Søre Ål skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Innenfor gul støysone langs Åsmarkvegen. Nordvestvendt. 
Naturverdier  Området består av yngre skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet. Del av et større sammenhengende 

skogsområde. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunal VA-ledninger, inkl overvannsledning. 

Adkomst fra Åsmarkvegen. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.   
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B17. 
 

 



Nummer – navn 51 Vårsetervegen - nedre 
Gnr./bnr. 66/1 
Størrelse (ca.) 12 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF + boligformål på en mindre del 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger innenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 200 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 350-800 m 
Bo- og servicesenter: ca. 4,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensiell flomveg langs Vårsetervegen, 
og ved eventuell utbygging må det sikres mot at 
vannmasser kan ta veg inn i byggeområde. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 



Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 
Trygg skoleveg må sikres. Utbygging vil forutsette fortau 
eller gang- og sykkelveg langs Vårsetervegen. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Hele området ligger innenfor rød og gul støysone langs 
Messenlivegen. Sørvendt. Vanskelig å få til tilgjengelige 
boenheter og uteoppholdsarealer. 

Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap.  
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, i ytterkant av et større 

sammenhengende skogsområde. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Langs kommunal VA-ledning. På grunn av høydeforskjeller 

må behov for etablering av pumpe påregnes, alternativt 
påkobling via kryssing av Messenlivegen. 
Vegstandard i Vårsetervegen må vurderes. Utbygging vil 
forutsette fortau eller gang- og sykkelveg langs 
Vårsetervegen. Usikkert om dette er teknisk realistisk eller 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Områdets avgrensning  Område bør justeres slik at det ikke ligger innenfor rød 
støysone. Dette er hensyntatt i konklusjonen.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men bygger opp 
under flerkjernestruktur (Røyslimoen). Innspillet er delvis i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger delvis opp til bruk av kollektiv, sykkel 

og gange til de daglige målpunkter og til sentrum, i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer og overordna 
plangrep. 
 
Området er støyutsatt. Topografien gjør utbygging 
vanskelig. Det vil være vanskelig å få til tilgjengelige 
boenheter, samt uteoppholdsarealer med tilstrekkelig god 
kvalitet. Utbygging vil forutsette fortau eller gang- og 
sykkelveg langs Vårsetervegen. Usikkert om dette er 
teknisk realistisk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 52 Solhøgdavegen 
Gnr./bnr. 85/6 
Størrelse (ca.) 4,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 Grønnstruktur 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger innenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 250 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 100-600 m 
Bo- og servicesenter: ca. 4,5 km 



Flom og overvann  Flomvegskart antyder potensiell flomveg, men 
terrengforhold tilsier at det er lite trolig at vann kan bli ført 
inn i området.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører turveg til Solhøgda. Inngrep må hensynta 
turvegen. 

Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 
Trygg skoleveg må sikres.   
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  I ytterkant av gul støysone langs Messenlivegen.  
Gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Vil bryte den siste 
delen av horisontlinja på Solhøgda. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog med lav bonitet, i ytterkant av et større 

sammenhengende skogsområde. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker og lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Nær kommunal VA-ledning. Overvann må håndteres på en 

forsvarlig måte, og slik at VA-nettet eller nærliggende 
bekker ikke belastes. 

Områdets avgrensning  Å avgrense en utbygging til nedre del vil gi mindre 
konsekvenser for grønnstruktur og landskapsverdier.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur 
(Røyslimoen), og er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer. 
 
Bebyggelse innenfor området vil bryte den siste delen av 
horisontlinja på Solhøgda. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B14. 
 



Nummer – navn 53 Gabbrostien 
Gnr./bnr. 85/2 
Størrelse (ca.) 12 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6 km  
Bybusstopp: ca. 400 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 400 m-1,5 km (Kortere 
avstand til skole og dagligvare mulig, men forutsetter ny 
vegforbindelse.)  



Bo- og servicesenter: ca. 5,5 km 
Flom og overvann  Flomvegskart viser en flomveg nordover mot Åretta. 

Utbygging i dette området kan gi økt/raskere avrenning til 
Åretta, noe som sammen med øvrige utbygginger i 
nedbørsfeltet kan bidra til økte utfordringer.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet bryter opp et skole- og bolignært friluftsområde 
på en lite hensiktsmessig måte. Konsekvensene vurderes å 
være for store til at de kan avbøtes. 

Barn og unge  Røyslimoen skolekrets. 
Trygg skoleveg må sikres.   
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Nordvestvendt. 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe 
mangelfullt, men tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Ikke i hensynssone for landskap.  
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av middels og lav bonitet, del av et større 

sammenhengende skogsområde. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunal VA-ledning. 

Adkomst foreslått via Gabbrostien. Vegen er privat driftet 
på kommunal grunn. Smal vegbredde. Trafikkøkning kan 
medføre behov for større vegbredde, ev. fortau/gang- og 
sykkelsti. Antagelig ikke plass til dette. Adkomst til ca. 30 
boenheter i dag.  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men bygger opp 
under flerkjernestruktur (Røyslimoen). Innspillet er delvis i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er delvis i 
tråd med statlige og regionale retningslinjer og overordnet 
plangrep. 
 
Innspillet har store konsekvenser for nærturområder for 
skole og boliger i nærheten.  
 
Adkomst til området er vurdert som svært vanskelig. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 54 Baklivegen ved Buvollvegen 
Gnr./bnr. 132/1 
Beskrivelse av innspillet: Boliger  
Dagens bruk Dyrka mark, innmarksbeite, skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 15 km  
Bybusstopp: ca. 5,5 km. Annet busstopp: ca. 350 m 
Barnehage: ca. 1 km 
Skole, dagligvare: ca. 4,5-7 km 
Bo- og servicesenter: ca. 12 km 



Flom og overvann  Flomvegskart viser en flomveg som må ivaretas. Sørvest for 
området ligger en dam hvor det må undersøkes nærmere 
hvor avrenningen går.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Buvollen skolekrets (blir Jørstadmoen) 

Krav om skoleskyss. Trygg veg til bussholdeplass må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Utenfor støysoner. Nordøstvendt.  
Naturverdier  Området består av blandingsskog, noe kulturmark og 

bebyggelse. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Delvis på lite felt med dyrka mark. Innmarksbeite. 

Skogen av høy bonitet. Ikke del av et større 
sammenhengende område. 

Skred  Ingen kjent skredfare i hoveddelen av området, men mot 
nord kan området så vidt komme i berøring med et 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred langs Arlibekken, 
og reell fare må undersøkes nærmere ved eventuell 
utbygging. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Kommunalt VA-nett langs østsiden av Gausa. Tilknytning 

krever kryssing av elva, og alternative løsninger for avløp 
må undersøkes før en eventuell utbygging. 
Atkomst fra Baklivegen, kommunal veg med god standard. 

Områdets avgrensning  Dersom avgrensning trekkes lenger sør går området klar av 
aktsomhetsområde langs Arlibekken. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 55 Bleikeringen 
Gnr./bnr. 145/1, 145/9, 145/10, 146/4, 146/5 
Beskrivelse av innspillet: Boliger – inntil 70 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 16,5 km  
Bybusstopp: ca. 10 km. Annet busstopp: ca. 100 m fra 
området. 
Barnehage: ca. 4 km 
Skole, dagligvare: ca. 4-10 km  
Bo- og servicesenter: ca. 10 km 



Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas. Utbygging i 
dette området kan gi økt/raskere avrenning, noe som kan 
gi utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Buvollen skolekrets (blir Jørstadmoen) 

Krav om skoleskyss. Trygg skoleveg til bussholdeplass må 
sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Utenfor støysoner. Gode solforhold.  
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe 
mangelfullt, men tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet. Del av større sammenhengende 

område. Noe dyrkbar jord og innmarksbeite. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Ikke kommunalt VA-nett i nærheten. Utbygging krever 

omfattende vurderinger av løsning for avløp, og for et 
større antall boliger vil dette kunne være problematisk. 
Avløpsløsning vil kunne skape utfordringer for eksisterende 
bebyggelse med drikkevannsbrønner. 
Atkomst fra Øverbygdsvegen (kommunal veg med god 
standard).  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
  
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 56 Bleken omsorgsboliger 
Gnr./bnr. 145/1 
Størrelse (ca.) 14,5 daa 
Ønsket formål Boliger (omsorgsboliger) 
Dagens bruk Skog, bebygd, beite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 16,5 km  
Bybusstopp: ca. 10 km. Annet busstopp: ca. 100 m fra 
området. 
Barnehage: ca. 4 km 
Skole, dagligvare: ca. 4-10 km  
Bo- og servicesenter: ca. 10 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser en flomveg som må ivaretas. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Området vurderes for omsorgsboliger. Tema er derfor ikke 



relevant.  
Bokvalitet  Delvis i gul støysone. Gode solforhold.  
Naturverdier  Området består av blandingsskog, rester av kulturmark og 

bebyggelse. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet i øvre del. Ikke del av større 

sammenhengende område. 
Innmarksbeite i nord. Nærhet til gardstun og dyrkamark 
med påregnelige driftsulemper for landbruket. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Ikke kommunalt VA-nett i nærheten. Grunnforholdene er 

vanskelige, og det er ingen måte å få håndtert avløp på. 
Atkomst direkte fra Øverbygdsvegen (kommunal veg med 
god standard)  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Annet  Innspillet dreier seg om å tilrettelegge for en alternativ 
boform, beskrevet som aldersbolig eller livsløpsbolig. 
Området er ikke aktuelt for utbygging av kommunale 
alders-/omsorgsboliger på grunn av beliggenheten. 
 
Konseptet kan være et bidrag til mer mangfoldig boligtilbud 
i Rudsbygd-området, men ligger ikke nær annen tett 
bebyggelse. Innspillet må ses i sammenheng med innspill 
nr. 55. Samlet utgjør innspill 55 og 56 et nytt boligfelt på 
størrelse med Vestlia boligfelt, som skal bygges i nærheten. 
Det kan ikke anbefales å legge til rette for flere slike nye 
bilbaserte boligfelt. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
 
Området har svært utfordrende VA-forhold. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 57 Kirkerud 
Gnr./bnr. 161/29 
Størrelse (ca.) 10,5 daa 
Ønsket formål Bolig og næring (bolig i «kontorbygget», resten næring) 
Dagens bruk Bebygd 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging 
(boligformål) 

 Ligger utenfor eksisterende byggesone. 
Skysstasjonen: ca. 10,5 km  
Bybusstopp: ca. 4 km. Annet busstopp: ca. 600 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 3,5-4 km 
Bo- og servicesenter: ca. 7,5 km 

Transportplanlegging 
(næringsformål) 

 Området ligger nær hovedveg (Gausdalsvegen). Noen 
boliger langs Flåkålivegen kan bli berørt ved mye 
tungtrafikk. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensiell flomveg over dyrka mark 



oppstrøms. Bekk langs Flåkålivegen kan skape utfordringer 
dersom stikkrenner går tett, men trolig liten risiko for at 
vannmasser føres inn i området. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets 

Bolig: 
Krav om skoleskyss. Trygg skoleveg må sikres fram til 
busstopp. Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg 
veg fra området til møteplassene må sikres.  
Næring:  
Vil generere trafikk langs Flåkålivegen, hvor det ikke er 
fortau. Fortau må vurderes. 

Bokvalitet  Utenfor støysone. Gode solforhold.  
Naturverdier  Området er allerede opparbeidet med bebyggelse. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset. Ved utbygging må det påses at 
vegetasjon mot Gausa ivaretas. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Liten del med skog av høy bonitet i vest, del av 

kantvegetasjon langs Gausa. 
Skred  Bebyggelse ligger ut på kanten av løsmasseskråning mot 

Gausa. Aktsomhetskart viser potensiell skredfare i 
skrent/skråning. Ved bygging mot kanten av skrent må 
geoteknikk vurderes. Vegetasjon må ivaretas for ikke å øke 
risiko for utrasing. 

Grunnforhold  Eiendommen omfatter et tidligere verksted. Det kan ikke 
utelukkes grunnforurensning på deler av eiendommen, og 
ved eventuell utbygging må dette undersøkes nærmere og 
ivaretas. 
Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad.  
Sand/grusregistrering med liten lokal betydning. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Kommunalt VA-nett langs Flåkålivegen. På grunn av 

høydeforskjeller kan det være behov for etablering av 
pumpe. Atkomst fra Flåkålivegen med ok standard. 
Atkomst fra Flåkålivegen med ok standard.  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Annet  På eiendommen står bygg brukt til næring. Det er kun 
«kontorbygningen» som ønskes omgjort til bolig. Denne 
ligger ved adkomstvegen inn til næringsarealet bak. Det er 
uheldig å kombinere bolig med en type næring som kan 
utgjøre fare eller sjenanse for beboere. Dersom det tillates 
bolig bør det stilles krav til type næring som er forenelig 
med slik nærhet til bolig.  

 
Konklusjon  For boligformål: Beliggenheten legger opp til bilbasert 



transport til daglige målpunkter, og er ikke i tråd med 
statlige og regionale retningslinjer.  
 
Boligformålet er lite forenelig med næringsformålet. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen som 
boligformål. 

  For næringsformål: Eiendommen har næringsbygg i dag. 
Eiendommen har begrenset størrelse, og kan være egnet 
for mindre næringsvirksomhet.  
 
Det bør gjøres en trafikksikkerhetsvurdering dersom 
næringsvirksomheten genererer stor trafikk. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen som 
næringsområde. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: N4. 
 



Nummer – navn 58 Skogmo 
Gnr./bnr. 122/13 
Størrelse (ca.) 10 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog/bebygd 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 9 km  
Bybusstopp: ca. 200 m 
Barnehage: ca. 550 m 
Skole, dagligvare: ca. 1,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 5 km  

Flom og overvann  Mindre bekk langs Skogmovegen kan medføre risiko ved 
tilstopping. Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets. 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Hele området ligger innenfor rød og gul støysone fra 
skytebane. Det meste av det ubebygde området ligger i rød 
støysone. 
Svakt nordvendt, ok solforhold. 



Naturverdier  Området består av en allerede opparbeidet eiendom og 
kulturmark. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. Det er registrert forekomst av 
kjempespringfrø (fremmed art) i området, og ved utbygging 
må det gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre 
spredning. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet. Ikke del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Delvis i registrert sand- og grusområde. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. 

Adkomst fra Skogmovegen via Baklivegen. 
Områdets avgrensning  Område bør justeres slik at det ikke ligger innenfor rød 

støysone. Dette er hensyntatt i konklusjonen. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men delvis opp 

under flerkjernestruktur, og er delvis i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Bybusstopp og barnehage innenfor gangavstand. 

Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til andre 
daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og 
regionale retningslinjer.  
 
Området i rød støysone bør ikke avsettes til boligformål. 
Gjenstående område er ca. 6 daa og har noe bebyggelse i 
dag. 
 
Jørstadmoen har på grunn av Forsvarets område og 
støysone begrensede muligheter for boligutvikling. Den 
delen av arealet som ligger utenfor rød støysone kan 
vurderes ved behov, selv om området ligger i noe avstand 
til flere daglige målpunkter. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B22. 
 



Nummer – navn 59 Dagsvevegen 
Gnr./bnr. 53/1 
Størrelse (ca.) 20 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto  

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Utenfor eksisterende byggesone 

Skysstasjonen: ca. 7 km.  
Bybusstopp: 500 meter. 
Ca. 2-5,5 km til barnehage, skole, dagligvare.  
Ca. 6 km til bo- og servicesenter. 

Flom og overvann  Bekk går gjennom deler av området. Flomvegskart dekker 
ikke området og eventuelle flomveger må vurderes 
nærmere og ivaretas. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Krav om skoleskyss. 
Trygg veg til bussholdeplass må sikres. 



Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Vestligste område innenfor støysone fra veg.  
Sørvestvendt, gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy og middels bonitet. Del av større 

sammenhengende område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir delvis moderat til lav 
aktsomhetsgrad, delvis høy, og delvis ukjent 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Ikke overvannsledning, 

overvann må håndteres på egen tomt. Alle boligene på 
feltet må kobles til en eventuell ny VA-ledning. 
Adkomst fra Dagesvevegen via Nordsetervegen. 

Områdets avgrensning  Område bør justeres slik at det ikke er berøring med 
vassdrag og støysone. Dette er hensyntatt i konklusjonen.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 63 Sæter Søndre Nordre 
Gnr./bnr. 88/10 
Størrelse 6,5 daa 
Ønsket formål Bolig (boliger rettet mot eldre) 
Dagens bruk Gårdstun, adkomst, noe skog og lav vegetasjon 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: ca. 150 m 
Dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 800 m 
(Mindre relevant ut fra ønsket formål:) 
Skole: ca. 100 m 
Barnehage: ca. 2 km (etableres muligvis på Hage, ca. 500 m 
unna) 

Flom og overvann  Ingen vassdrag eller flomveger gjennom området. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Området vurderes for eldreboliger. Tema er derfor ikke 

relevant.  
Bokvalitet  Delvis gul støysone langs Hamarvegen. 

Flatt/svakt vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av del av et gårdstun. Mulig gårdsdam mot 

Hamarvegen. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset. Dam må ivaretas. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 



Landbruk  Registrert som jorddekt fastmark og uproduktiv skog i AR5. 
Omgitt av dyrkamark på tre kanter. Enhver utvidelse vil 
legge press på jordvernet. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. 

Atkomst fra Hamarvegen. Økt bruk av avkjørsel må avklares 
med vegvesenet.  
Innenfor hensynssone høyspent. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting. Innspillet 
bygger delvis opp under flerkjernestruktur (Søre Ål), og er 
delvis i tråd med overordnet plangrep. 

Annet  Innspillet dreier seg om å tilrettelegge for en alternativ 
boform. Ideen er å bygge separate boenheter for 
pensjonister, med felleshus/område for felles aktiviteter. 
Konseptet kan være et bidrag til mer mangfoldig boligtilbud 
i Lillehammer. Lokaliseringen er noe langt fra relevante 
målpunkter for eldre. 

 
Konklusjon  Området ligger i eller like utenfor gangavstand til de daglige 

målpunkter. For seniorboliger er avstanden til busstopp, 
dagligvare og bo- og servicesenter mest relevant.  
 
Boligkonseptet vil være et supplement til boligtilbudet i 
Lillehammer. Lokaliseringen er noe langt fra relevante 
målpunkter for eldre. 
 
Omgitt av dyrkamark på tre kanter, og enhver bygging her 
vil legge press på jordvernet. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B31. 
 



Nummer – navn 64 Vårsetergrenda innerst i Rødsildrevegen 
Gnr./bnr. 66/3 
Størrelse (ca.) 3 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 7 km  
Bybusstopp: ca. 550 m 
Barnehage: ca. 1 km 



Skole, dagligvare: ca. 2,5-3 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6,5 km 

Flom og overvann  Askjellrudbekken går ved området, men vurderes ikke å 
utgjøre en risiko. Utbygging kan imidlertid gi økt/raskere 
avrenning og utfordringer i nedenforliggende områder. 
Overvann må håndteres på egen eiendom, og ikke ledes til 
bekk. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Utenfor støysone. Gode solforhold.  
Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy og middels bonitet.  
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 

aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann.  
Adkomst mulig over kommunal grunn.  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 65 Vårsetergrenda Sollivegen øst 
Gnr./bnr. 65/1 
Størrelse (ca.) 30 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Bybusstopp: ca. 200 m 
Barnehage: ca. 800 m 



Skole, dagligvare: ca. 2,5-3 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6 km 

Flom og overvann  Askjellrudbekken går ved området. Flomvegskart angir 
flomveg som må ivaretas. Utbygging kan gi økt/raskere 
avrenning, og kan sammen med andre utbygginger bidra til 
økte utfordringer i nedenforliggende områder. Overvann 
må håndteres på egen eiendom, og ikke ledes til bekk. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Området er sjekket ut i 
felt og kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir lav til moderat 
aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann.  
Adkomst fra Sollivegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 66 Vårsetergrenda Sollivegen Nordgardshagan 
Gnr./bnr. 65/205 
Størrelse (ca.) 6 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 7 km  
Bybusstopp: ca. 450 m 
Barnehage: ca. 1 km 



Skole, dagligvare: ca. 2,5-3 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6,5 km 

Flom og overvann  Ingen vassdrag eller flomveg gjennom området. Utbygging 
kan gi økt/raskere avrenning, og dette kan sammen med 
andre utbygginger bidra til noe økte utfordringer for 
nedenforliggende områder. Overvann må håndteres på 
egen eiendom, og ikke ledes til bekk.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog med middels bonitet. Ikke aktivt drevet da dette er en 

boligeiendom. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir hovedsakelig lav til 
moderat aktsomhetsgrad, delvis høy aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann.  
Atkomst fra Sollivegen (privat veg). 
Delvis innenfor hensynssone høyspent (66 kV linje). 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 67 Vårsetergrenda Sollivegen øvre 
Gnr./bnr. 66/3 
Størrelse (ca.) 25 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 7 km  
Bybusstopp: ca. 600 m 
Barnehage: ca. 1 km 



Skole, dagligvare: ca. 2,5-3,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6,5 km 

Flom og overvann  Vassdrag nær området. Flomvegskart viser flomveg som må 
ivaretas. Utbygging kan gi økt/raskere avrenning, og kan 
sammen med andre utbygginger bidra til økte utfordringer i 
nedenforliggende områder. Overvann må håndteres på 
egen eiendom, og ikke ledes til bekk. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt, 
men vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad. 
Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann.  
Adkomst fra Sollivegen (privat veg). 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 68 Vårsetergrenda Sollivegen vest 
Gnr./bnr. 65/1 
Størrelse (ca.) 8,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Bybusstopp: ca. 200 m 
Barnehage: ca. 800 m 



Skole, dagligvare: ca. 2,5-3 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6 km 

Flom og overvann  Ingen nærliggende vassdrag. Området kommer ikke i 
berøring med flomveger. Utbygging kan  
gi økt/raskere avrenning, og kan sammen med andre 
utbygginger bidra til noe økte utfordringer i 
nedenforliggende områder. Overvann må håndteres på 
egen eiendom, og ikke ledes til bekk. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir delvis lav til moderat risiko 
for radon, delvis høy aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann.  
Atkomst fra Sollivegen (privat veg). 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer, eller overordnet plangrep 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 69 Vårsetergrenda Ringsvelia øst 
Gnr./bnr. 68/1 
Størrelse (ca.) 15 daa 
Beskrivelse av innspillet: Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Bybusstopp: ca. 50-200 m 
Barnehage: ca. 700 m 



Skole, dagligvare: ca. 2-3 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser en potensiell flomveg som må ivaretas. 
Utbygging kan gi økt/raskere avrenning, og kan sammen 
med andre utbygginger bidra til noe økte utfordringer i 
nedenforliggende områder. Overvann må håndteres på 
egen eiendom, og ikke ledes til bekk. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt, 
men vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir delvis høy risiko, delvis 
moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann. 
Overvann må håndteres på en forsvarlig måte, og slik at 
VA-nettet eller nærliggende bekker ikke belastes. 
Atkomst mulig fra Sollivegen/Blomsterbakken over 
kommunal grunn. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer, eller overordnede plangrep 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B13. 
 



Nummer – navn 70 Vårsetergrenda Ringsveen 
Gnr./bnr. 68/3 
Størrelse (ca.) 5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Jordbruk 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Bybusstopp: ca. 100 m 
Barnehage: ca. 700 m 



Skole, dagligvare: ca. 2-3 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6 km 

Flom  Flomvegskart angir flomveger som må ivaretas. Utbygging 
kan gi økt/raskere avrenning, og kan sammen med andre 
utbygginger bidra til noe økte utfordringer i 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av gjengrodd kulturmark, skog og kratt. 

Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter 
eller andre hensynskrevende arter i området. Området 
med kulturmark har i dag begrenset verdi for biologisk 
mangfold. Registrering av doggpil (VU) innenfor området 
er geografisk feilplassert.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Fulldyrka jord. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann. 
Overvann må håndteres på en forsvarlig måte, og slik at 
VA-nettet eller nærliggende bekker ikke belastes. 
Adkomst mulig fra adkomstveg til Ringsveen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer.  
 
I konflikt med landbruksinteresser. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B12. 
 



Nummer – navn 71 – Vårsetergrenda Ringsvelia vest 
Gnr./bnr. 68/1 
Størrelse (ca.) 59 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog, lav vegetasjon, noen boliger 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Bybusstopp: ca. 100-400 m 
Barnehage: ca. 0,7-1 km 



Skole, dagligvare: ca. 2-3 km 
Bo- og servicesenter: ca. 6 km 

Flom og overvann  Så vidt i berøring med vassdrag. Flomvegskart viser 
flomveger som må ivaretas sør i området. Utbygging kan gi 
økt/raskere avrenning, og kan sammen med andre 
utbygginger bidra til økte utfordringer i nedenforliggende 
områder. Overvann må håndteres på egen eiendom, og 
ikke ledes til bekk. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Innspillet berører lysløypa. Inngrep må skje i tilstrekkelig 
avstand til lysløypa. Inngrep må også hensynta ev. andre 
friluftsområder. 

Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 
Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone.  
Gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av skog, samt noe eksisterende 
bebyggelse. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset. Området er befart og 
kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir i hovedsak moderat til lav 
aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann.  
Atkomst mulig fra Blomsterbakken over kommunal grunn. 
Del innenfor hensynssone høyspenning. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer, eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B12. 
 



Nummer – navn 72 – Vårsetergrenda Vårsetervegen 
Gnr./bnr. 65/1 
Størrelse (ca.) 7,5 daa 
Ønsker formål Bolig  
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 5 km  
Bybusstopp: ca. 550 m 
Barnehage: ca. 750 m, ca. 2 km med bil pga. lang omveg 



Skole, dagligvare: ca. 0,8-1,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 4,5 km 

Flom og overvann  Bekk rett sør for området. Flomvegskart viser en liten 
potensiell flomveg som må ivaretas. Utbygging kan gi 
økt/raskere avrenning, og kan sammen med andre 
utbygginger bidra til økte utfordringer i nedenforliggende 
områder. Overvann må håndteres på egen eiendom, og 
ikke ledes til bekk. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Delvis innenfor hensynssone for landskap. 
Landskapsinngrep og fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Aktsomhetskart angir ingen skredfare i dette området. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon viser lav til moderat 
aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann.  
Adkomst fra Vårsetervegen. Vårsetervegen er smal, det er 
vanskelig å få plass til fortau. Vegen har en del 
utfartstrafikk til friluftsområder. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer. Mulig konflikt med landskapshensyn. Kan 
vurderes ut i fra boligbehov. 
 
Vanskelig å få til trafikksikker adkomstveg. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 73 Roterud Tølløfsrudlia 
Gnr./bnr. 76/1 
Størrelse (ca.) 2 daa 
Ønsket formål Bolig  
Dagens bruk Skog, lav vegetasjon 
Formål i KPA 2011-2024 LNFb (maks. antall boenheter utbygd) 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 6 km  
Bybusstopp: ca. 1,3 km 
Ca. 2-3 km til barnehage, skole og dagligvare  
Ca. 5 km til bo- og servicesenter 

Flom  Flomvegskart angir flomveg ved området. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets. 

Trygg skoleveg må sikres.   
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 



området til møteplassene må sikres.  
Bokvalitet  Gul støysone. Gode solforhold.  
Naturverdier  Området består av blandingsskog og kratt. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, ikke del av større sammenhengende 

område. Ligger inntil dyrkamark med påregnelige 
driftsulemper for landbruket 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Overvann må håndteres 

på egen eiendom. 
Økt avkjøring til Messenlivegen må avklares med 
vegvesenet. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 74 Roterud vest 
Gnr./bnr. 74/38 
Størrelse (ca.) 6,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Bygninger 
Formål i KPA 2011-2024 LNF, LNFb  
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 7 km til skysstasjonen  
Bybusstopp: ca. 2 km 
Skole, barnehage, dagligvare: 2,5-3,5 km  
Bo- og servicesenter: ca. 6,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveg som må ivaretas. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets. 

Trygg skoleveg må sikres.   



Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog og kulturmark. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Avsatt som bebygd område i AR5. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ikke i nærheten pr. i dag, men 

vedtatt at denne skal bygges, antagelig i 2019. 
Ev. økt avkjøring til Messenlivegen må avklares med 
vegvesenet dersom totalt antall boenheter øker ift. 
gjeldende plan. 
Høyspentlinje langs området. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Annet  Grunneier ønsker å tilrettelegge for boliger med en 
kombinasjon av unge og eldre. 
 
Eiendommen grenser til et eksisterende LSB-område. 
Innspillet går ut på å utvide eksisterende LSB-område med 
dette arealet. Det er i dag bygget 5 av 10 nye boenheter i 
det eksisterende LSB-området.  
 
LSB-området har vært vurdert gjennom miljørevisjon, 
konklusjonen er: «Områdene nærmest «sentrum» i 
Roterud bygger delvis opp under flerkjernestrukturen, og 
kan vurderes ut fra boligbehov i planperioden.» Området 
er gitt fargen gult. Dette LSB-området er av LSB-områdene 
i Roterud som ligger nærmest «sentrum» i Roterud. 
 
Innenfor det eksisterende LSB-området er det også et 
område med dyrka mark, som ikke er bebygd i dag. Det bør 
vurderes å endre avgrensningen til LSB-området slik at 
dyrkamarka tas ut og innspillsområdet tas inn. Antall 
boenheter kan likevel beholdes. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 



målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Siden konsekvensene for andre tema enn 
transportplanlegging og overordnet plangrep er mulig å 
avbøte kan eksisterende LSB-område utvides med 
innspillsområdet, så lenge antall boenheter ikke øker. 
Dette henger også sammen med politiske signaler om at 
LSB-områdene i Roterud skal videreføres i ny plan.  
 
Det anbefales at området tas inn som en del av 
eksisterende LSB-område, uten at maks. antall boenheter 
økes, såfremt det eksisterende LSB-området skal 
videreføres i planen. 

Tatt inn i planen som del av LSB6. 
 



Nummer – navn 75 Roterud nedre 
Gnr./bnr. 74/8 
Størrelse (ca.) 14,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Landbruk og bolig 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 7 km til skysstasjonen. 
Bybusstopp: ca. 2 km 
Skole, barnehage, dagligvare: 2,5-3,5 km  
Bo- og servicesenter: ca. 6,5 km 

Flom  Flomvegskart angir flomveg som må ivaretas. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets. 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 



området til møteplassene må sikres.  
Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog og kulturmark. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Klassifisert som bebygd areal i AR5. Omfatter to boliger og 

gardstunet på Nedre Roterud 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ikke i nærheten pr. i dag. Er 

planlagt, men ikke endelig besluttet. 
Økt avkjøring til Messenlivegen må avklares med 
vegvesenet. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Innspillet er i konflikt med landbrukshensyn. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 76 Skog ved Fåberg 
Gnr./bnr. 176/1 
Størrelse (ca.) 53 daa 
Ønsket formål Næring 
Dagens bruk Skog, lav vegetasjon 
Formål i KPA 2011-2024 Bolig 
 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Gudbrandsdalsvegen går på østsiden av området. Adkomst 

fra området til Gudbrandsdalsvegen kan være bratt. Dette 
må utredes. Adkomst til E6 via Gudbrandsdalsvegen 
berører i liten grad boliger eller uteoppholdsområder.  
 
Området bør ikke brukes til næring med stor andel 
besøkende eller ansatte.  
 
Adkomst bør ikke gå gjennom bebyggelsen på Fåberg. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas. Utbygging i 
dette området kan gi økt/raskere avrenning, noe som kan 
gi utfordringer for jernbanen som går nedstrøms området, 
og overvann må ikke føre til økte utfordringer for 
jernbanen. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder.  
Barn og unge  Ikke kjent konflikt med områder brukt av barn og unge.  
Støy  Gul støysone fra dagens E6. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 



hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Ikke i hensynssone for landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Registrert som skog av høy bonitet i AR5. Større 

sammenhengende område. 
Skred  Aktsomhetskart viser at området inngår i et 

aktsomhetsområde for jord- og flomskred og snøskred. 
Risiko for jordskred må vurderes nærmere. 

Grunnforhold  Det kan ikke utelukkes at tidligere virksomhet kan har ført 
til grunnforurensning i deler av området, og dette tilsier at 
det ved utbygging må gjennomføres grunnleggende 
undersøkelser av eventuell forurensning..  
Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. 

Atkomst bør skje fra Gudbrandsdalsvegen, se tema 
transportplanlegging. Utbygging kan medføre krav om 
utbedring av veg.  
Innenfor hensynssone høyspent. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet er ikke i konflikt med anbefalt lokalisering av 
næringsarealer, og er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er ikke i konflikt med anbefalt lokalisering av 

næringsarealer, men det bør legges føringer for type 
virksomhet.  
 
Området inngår i et aktsomhetsområde for jord- og 
flomskred og snøskred, og risiko for skred må vurderes 
nærmere før en ev. utbygging. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen med 
forbehold om skredutredning. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: N3. 
 



Nummer – navn 77 Nordsetervegen 280 
Gnr./bnr. 48/6 
Størrelse (ca.) 3,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Boligeiendom 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone 

Skysstasjonen: ca. 3,5 km  
Bybusstopp: ca. 300 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-2,5 
km 

Flom og overvann  Det er ikke kjent flomveger som må ivaretas. Utbygging kan 
gi raskere avrenning og ved eventuell utbygging må det 
sikres at ikke nedenforliggende områder får økte 
problemer med overvann. 



Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt og gode solforhold. 
Naturverdier  Eiendommen er bebygd og opparbeidet. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter på eiendommen. Potensialet 
for verdifullt biologisk mangfold vurderes som begrenset. 
Tidligere registrert naturtypelokalitet på oversiden av 
eiendommen omfatter gjengrodd kulturmark og vurderes å 
være uten spesiell verdi. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Eiendommen er bebygd og opparbeidet. Det er ikke kjent 
kulturminner fra eiendommen, men flere kulturminner 
finnes i området. Potensialet for nye funn må avklares med 
kulturarvenheten. 

Landbruk  Ligger som ei «øy» i regulert område med skog og boliger 
nærmest. Det er ikke påregnelig med driftsulemper for 
landbruket. Ikke dyrkbare arealer. 

Skred  Området er relativt bratt, men det er ikke angitt potensiell 
skredfare. Ved eventuell utbygging er det likevel viktig at 
det gjøres geotekniske vurderinger av jordmasser. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir delvis moderat til lav 
aktsomhetsgrad, delvis høy aktsomhetsgrad.  
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Tilgang til kommalt VA. Overvann må håndteres på en 

forsvarlig måte, og slik at VA-nettet eller nærliggende 
bekker ikke belastes. Infiltrering i grunn kan være vanskelig 
på grunn av kort veg ned til fjell. 
Adkomst via Nordsetervegen. Det forutsettes tillatelse til 
ytterligere bruk av adkomstveg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting av eksisterende 
byggeområde, men ikke flerkjernestruktur. Innspillet er 
delvis i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Gangavstand til bybusstopp. Beliggenheten legger opp til 

bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er ikke i 
tråd med statlige og regionale retningslinjer.  
 
Innspillet er delvis i tråd med overordnet plangrep. 
Området ligger inneklemt mellom boliger, innenfor den 
langsiktige byvekstgrensa, og det vil være mer rasjonelt å 
utnytte dette arealet enn å ta i bruk nye områder som 



forskyver grensa for bebyggelse. Området er også 
begrenset i areal. 
 
Området kan vurderes tatt inn ved behov. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B11. 
 



Nummer – navn 78 Gjøstivegen 
Gnr./bnr. 66/3 
Størrelse (ca.) 2 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrka mark, noe skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: ca. 450 m 



Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-1,5 
km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensielle flomveger i nær tilknytning 
til området. Disse må ivaretas. Ved eventuell utbygging må 
det sikres at ikke nedenforliggende områder får økte 
problemer med overvann. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Søre Ål skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av dyrka mark. Det er ikke registrert 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter. Potensialet for verdifullt biologisk 
mangfold vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  I strid med nasjonale interesser for jordvern. Tiltaket vil 

åpne for ytterligere press på nye områder. 
Skred  Ingen kjent skredfare 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. 

Adkomst fra Gjøstivegen. Ytterligere utbygging langs vegen 
kan medføre krav om utbedring av veg, med fokus på økt 
trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

Områdets avgrensning  Det er foreslått flere plasseringer av tomta på 
eiendommen. Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på 
samlet vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men delvis opp 
under flerkjernestruktur (Søre Ål). Innspillet er delvis i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordna plangrep.  
 
Innspillet er i strid med nasjonale interesser for jordvern. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 79 Skaarsethrønningen 
Gnr./bnr. 48/1 
Størrelse (ca.) 37 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 3 km  
Bybusstopp: < 500 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 300 
m-2 km. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensielle flomveger gjennom 
området. Skurva går gjennom den søndre delen av 
området. Utbygging vil gi økt/raskere avrenning og dette vil 
kunne skape utfordringer for nedenforliggende områder. 
Betydelig helning gjør det utfordrende å sikre for eksempel 
fordrøyning. 



Friluftsliv/grønnstruktur  Gangpassasjer gjennom området må ivaretas. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består delvis av løvskog, delvis av dyrka mark, veg 

og andre opparbeidete arealer. Potensialet for verdifulle 
naturtyper eller artsforekomster er noe begrenset, men 
området kan ha en klar verdi for spurvefugl. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Tidligere kulturminne innenfor 
området avskrevet. Potensiale for flere funn.   

Landbruk  Skog av høy og middels bonitet. Ikke del av et større 
område. 3,1 daa fulldyrket mark som er i drift. Innspillet er 
dels i strid med jordvernhensyn. 

Skred  Nærhet til, men utenfor hensynssone skred. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunalt VA-nett. 

Flere muligheter for adkomst. Ved ev. regulering må det 
undersøkes hvor adkomst bør gå. Det kan bli behov for 
oppgradering av adkomstveg. 

Områdets avgrensning  Dersom området tas inn i kommuneplanens arealdel bør 
det avgrenses slik at det ikke berører dyrka mark. Dette er 
hensyntatt i konklusjonen. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, delvis opp 
under flerkjernestruktur (Nordre Ål), og er delvis i tråd med 
overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger delvis opp til bruk av kollektiv, sykkel 

og gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er 
delvis i tråd med statlige og regionale retningslinjer og 
overordna plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 80 – Øvre Ålsbygd - Åsstuevegen Rustaden søndre 1 
Gnr./bnr. 44/1 
Størrelse (ca.) 10 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Bybusstopp: > 500 m 
Barnehage: ca. 1,5 km 
Skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser at det er potensiale for at vann kan 



følge langsetter Åsstuevegen, og det kan ikke utelukkes at 
dette kan ta veg inn i området. Ved eventuell utbygging må 
dette tas hensyn til. Utbygging kan gi økt/raskere 
avrenning, og kan sammen med andre utbygginger i Øvre 
Ålslia bidra til noe økte utfordringer i nedenforliggende 
områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke støyutsatt, vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av hogstpreget granskog. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter i byggeområdet. 
Potensialet for verdifullt biomangfold er begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av middels bonitet, del av større sammenhengende 

område. Deler av arealet er dyrkbar jord. 
Skred  Området har liten helning og det er ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir høy og moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  VA-ledninger er under utbygging i Øvre Ålsbygda. 

Utbygging til boliger forutsetter tilkobling til ledninger. 
Privat veg med enkel standard. Eventuell utbygging kan 
kreve at det blir gjort en utbedring av kryss ved 
Nordsetervegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 81 Øvre Ålsbygd - Åsstuevegen Rustaden søndre 2 
Gnr./bnr. 44/1 
Størrelse (ca.) 4 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog, delvis hogd 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 6,5 km  
Bybusstopp: ca. 800 m 
Barnehage: ca. 2 km 
Skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser en potensiell flomveg gjennom 



skogsområdet på oversiden av Åsstuevegen. Dette må tas 
hensyn til ved utbygging. Utbygging kan gi økt/raskere 
avrenning, og kan sammen med andre utbygginger i Øvre 
Ålslia bidra til noe økte utfordringer i nedenforliggende 
områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke støyutsatt, vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består delvis av granskog, delvis av bebyggelse. 

Potensialet for verdifulle naturtyper eller artsforekomster 
er noe begrenset, men rødlistearter er registrert i området 
nær ved. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir høy aktsomhetsgrad. Ingen kjente mineralressurser. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur   VA-ledninger er under utbygging i Øvre Ålsbygda. 

Utbygging til boliger forutsetter tilkobling til ledninger. 
Privat veg med enkel standard. Eventuell utbygging kan 
kreve at det blir gjort en utbedring av kryss ved 
Nordsetervegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 82 Øvre Ålsbygd - Rustadvegen Rustaden søndre 
Gnr./bnr. 44/1 
Størrelse (ca.) 16 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrkamark og innmarksbeite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 6 km  
Bybusstopp: ca. 900 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1,5-
4,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser ingen flomveger gjennom området. 



Utbygging kan gi økt/raskere avrenning, og kan sammen 
med andre utbygginger i Øvre Ålslia bidra til noe økte 
utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke støyutsatt, vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består delvis av kulturmark, delvis av dyrka mark. 

Potensialet for verdifulle naturtyper eller artsforekomster 
er noe begrenset, men rødlistearter er registrert i området 
nær ved. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Innmarksbeite og dyrka mark. Innmarksbeitet er dyrkbar 

jord. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir delvis høy, delvis moderat til lav aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  VA-ledninger er under utbygging i øvre Ålsbygda og 

utbygging forutsetter at tilkobling til ledninger er mulig. 
Privat veg med enkel standard. Eventuell utbygging kan 
kreve at det blir gjort en utbedring av kryss ved 
Nordsetervegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 83 – Øvre Ålsbygd Rustadvegen Nordsetervegen 
Gnr./bnr. 44/1 
Størrelse (ca.) 9 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 6 km  
Bybusstopp: ved området 
Barnehage: ca. 1 km 
Skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 4 km 



Flom og overvann  Flomvegskart viser at det er potensiale for at vann kan 
følge langsetter Åsstuevegen, og det kan ikke utelukkes at 
dette kan ta veg inn i området. Ved eventuell utbygging må 
dette tas hensyn til. Utbygging kan gi økt/raskere 
avrenning, og kan sammen med andre utbygginger i Øvre 
Ålslia bidra til noe økte utfordringer i nedenforliggende 
områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Gul støysone. Vestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av hogstpreget granskog. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter i byggeområdet. 
Potensialet for verdifullt biomangfold er begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av middels og høy bonitet. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir delvis høy, delvis moderat til lav aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ved området. 

Adkomst fra Rustadvegen like ved Nordsetervegen. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 85 – Balbergvegen 
Gnr./bnr. 181/19 
Størrelse (ca.) 2 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 6,5 km. 
Bybusstopp: ca. 1 km. 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. x3,5-
4,5 km 
HIL og Fakkelgården: ca. 2 km 

Flom og overvann  Det er ikke kjent flomveger som må ivaretas. Utbygging kan 



gi raskere avrenning og ved eventuell utbygging må det 
sikres at ikke nedenforliggende områder får økte 
problemer med overvann. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone, kan bli berørt av støysone ved ny E6. 
Sørvestvendt, gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av varmekjær løvskog og artsrike 
vegkanter med betydelige biomangfold-verdier. Det er 
registrert naturtypelokaliteter i nær tilknytning til området 
og det er potensiale for flere rødlistearter. Utbygging vil 
kunne føre til at naturtyper og rødlistearter blir svært 
negativt berørt, og før det tas stilling til utbygging må det 
gjøres en konkret undersøkelse av biologisk mangfold og 
hvilke virkninger utbygging vil kunne ha. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av et større sammenhengende 

område. 
Skred  Aktsomhetskart for skred viser at området ligger i 

utløpsområde for snøskred, og før utbygging må det gjøres 
en konkret vurdering av reell risiko og eventuelle 
sikringstiltak. Det er ikke angitt risiko for jord- og 
flomskred. Da terrenget er relativt bratt må risiko for 
jordskred og geoteknisk stabilitet likevel vurderes. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 
angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor dagens sikringssone. Kan bli liggende i 
sikringssonen for reservevannskilde. 

Teknisk infrastruktur  Vanskelig å etablere VA i området. Forholdene for spredt 
avløp er erfaringsvis utfordrende i området. 
Adkomst via Balbergvegen. Ved utbygging må det vurderes 
behov for tiltak på Balbergvegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep. 
 
Området ligger i potensielt skredutsatt område og er 
sårbart for naturverdier. 



 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 86 – Rudsbygd steinbrudd 
Gnr./bnr. 154/1, 155/1, 156/1 
Størrelse (ca.) 93 daa (eks. dagens regulerte steinbrudd) 
Ønsket formål Råstoffutvinning 
Dagens bruk Masseuttak og skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Nærhet til fylkesveg (Gausdalsvegen). Adkomst som til 

eksisterende steinbrudd. 
Flom og overvann  Det går bekker/flomveger gjennom området. Disse må 

ivaretas ved eventuell utvidelse av steinbruddet. Utbygging 
av steinbrudd kan gi økt/raskere avrenning, og det må 
sikres at ikke dette gir økte utfordringer for 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Ikke kjent konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Få boliger i nærheten til å bli berørt av støyende aktivitet. 



Naturverdier  Området for utvidelse av steinbrudd består i hovedsak av 
granskog. Det er gjennomført feltundersøkelser i området i 
2018 og avgrenset en naturtypelokalitet med gammel 
granskog. I området utenom naturtypelokaliteten er det til 
dels kalkrike forhold, men skogen er ung og verdier 
begrenset. Ved utvidelse av steinbruddet bør det som 
minimum tas hensyn til lokaliteten med gammel granskog. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert adkomst fra Gausdalsvegen. 
Områdets avgrensning  Området må hensynta naturtypelokalitet med gammel 

granskog. Det vurderes som mest hensiktsmessig at dette 
gjøres ved regulering. 

Overordnet plangrep  Å tilrettelegge for næringsvirksomhet er i tråd med 
overordnet plangrep om fremtidsretta styring av slike 
arealer. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep om 

fremtidsretta styring av næringsarealer. 
 
Ved regulering bør hensyn til landskap vektes.  
 
Ved regulering må flomveger og bekker ivaretas. 
 
Det anbefales at naturverdier i form av en 
naturtypelokalitet øst for dagens steinbrudd sikres mot 
inngrep i forbindelse med regulering. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: R1. 
 

 



Nummer – navn 87 – Rudsbygd Buvollen 
Gnr./bnr. 153/1 
Størrelse (ca.) 17 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Hovedsakelig skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 13,5 km  
Bybusstopp: ca. 6,5 km. Busstopp regional buss 500 m. 
Barnehage: ved området 
Skole, dagligvare: ca. 3,5-7 km 
Bo- og servicesenter: ca. 12 km 

Flom og overvann  Det går en bekk/flomveg gjennom sørlige deler av området. 
Denne må som må ivaretas ved eventuell utbygging.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 



Barn og unge  Buvollen skolekrets (blir Jørstadmoen)  
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke støyutsatt, ok solforhold. 
Naturverdier  Området består delvis av beitemark, delvis av skog. 

Verdifulle naturtyper eller artsforekomster er ikke påvist. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, ikke del av større sammenhengende 

område, innmarksbeite. Deler av arealet er dyrkbar jord. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunal VA-ledning.  

Eksisterende atkomst til området går delvis gjennom 
område for tidligere skole. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting, men bygger opp 
under Rudsbygd som grend. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til de fleste 

daglige målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og 
regionale retningslinjer. Innspillet bygger opp under 
Rudsbygd som grend. 
 
Området kan vurderes tatt inn i kommuneplanen ved 
behov. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B18. 
 

 



Nummer – navn 88 Vingrom Moabakken 
Gnr./bnr. 7/107 
Størrelse (ca.) 17 daa 
Beskrivelse av innspillet Bolig 
Dagens bruk Bolig 
Formål i KPA 2011-2024 Næring  
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger innenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca.10 km  
Ikke nærhet til bybuss. Annet busstopp ved området. 
Barnehage, skole, dagligvare: < 500 m 
Bo- og servicesenter: ca. 10 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser en mindre flomveg som må ivaretas. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 



Barn og unge  Vingrom skolekrets 
Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Gul støysone. Ok solforhold. 
Naturverdier  Bebygd område. 
Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Bebygd område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad. 
Registrert grus/pukk-forekomst, lite viktig. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssoner. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning inntil eiendommen.  
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på vurdering av 

konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur, 

og er i tråd med overordnet plangrep. 
Annet  Området er omdisponert til bolig gjennom dispensasjon. 

Endring av kartet i kommuneplanens arealdel vil gjenspeile 
gjeldende tillatelse for området.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer og overordna 
plangrep. 
 
Området er omdisponert til bolig gjennom 
dispensasjonsbehandling. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 89 Ved butikk Vingrom 
Gnr./bnr. 7/4, 7/27, 7/8 
Størrelse (ca.) 3,7 daa 
Ønsket formål Kombinert bolig og forretning 
Dagens bruk Forretning 
Formål i KPA 2011-2024 Næring 
 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger innenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 10 km  
Ikke nær bybusstopp. Annet busstopp: ved planområdet 
Barnehage, skole: ca. 400 m 
Dagligvare på eiendommen 
Bo- og servicesenter: ca. 10 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveg gjennom området som må 
ivaretas. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Vingrom skolekrets. 

Fra området er det fortau og fotgjengerovergang til skolen. 
Skoleområdet med fotballbane er møteplass for eldre barn. 
Det må vurderes om det skal tilrettelegges for lekeplass 
innenfor planområdet.  

Bokvalitet  Del i gul støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Ingen naturverdier. 
Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for landskap.   
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Bebygd område 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Mulig grunnforurensning på eiendommen, dette må 

undersøkes ved ev. bygging.  
Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad. 



Registrert grus/pukk-forekomst, lite viktig. 
Sikringssone vannverk  Utenfor 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs området. 

Adkomst mulig fra flere områder. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur 

(Vingrom), og er i tråd med overordnet plangrep. 
 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer og overordnet 
plangrep. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 90A Skikstadjordet 
Gnr./bnr. 40/2, 40/1, 40/35, 40/41, 40/42 
Størrelse (ca.) 144 daa 
Ønsket formål Næring og forretning (plass- og transportkrevende handel) 
Dagens bruk Hovedsakelig dyrka mark, tre boligtomter 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Adkomst via Gudbrandsdalsvegen og Industrigata.  
Næringshensyn  For næringsetablering anses området som svært attraktivt, 

og det mest attraktive av de tre områdene 90A, B og C. 
Området ligger koblet på eksisterende næringsarealer og 



vil forlenge disse nordover, og har både god tilkomst med 
bil, sykkel og buss. Arealet kan med tilrettelegging ha 
adkomst både fra Industrigata og Gudbrandsdalsvegen, og 
det er positivt at arealet har lite helling.  En ulempe er 
manglende synlighet fra ny og gammel E6. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser ikke flomveger, men kjent problematikk 
med vann på avveie oppstrøms området tilsier at dette må 
tas spesielle hensyn til flomveger og overvannshåndtering i 
dette området. Det går en bekkelukking gjennom området.  
I nord må det tas hensyn til flomproblematikk knyttet til 
Bæla, og ved eventuell utbygging vil det være aktuelt å 
vurdere tiltak oppstrøms. Ved eventuell utbygging må det 
sikres at ikke nedenforliggende områder får økte 
problemer med overvann. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder.  
Barn og unge  Området ikke brukt av barn og unge i dag. Det ligger 3 

boligeiendommer sør i området. Typen virksomhet som 
ønskes kan skape dårligere bokvalitet for eksisterende 
boliger, og mindre trygge omgivelser for barn og unge.  

Støy  Typen virksomhet som ønskes kan skape støy for 
omkringliggende område, heriblant boliger og Helsehuset.  

Naturverdier  Området består av dyrkamark. Landbruksarealene har en 
funksjon for fugl på vårtrekket. Vipe har i en årrekke hatt 
tilhold i området, men om hekking har vært gjennomført i 
nyere tid er usikkert. Utbygging vil føre til at området 
mister funksjon for fugl, og før det tas stilling til utbygging 
må det gjøres en vurdering av funksjon for arter som vipe. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap - kulturlandskap. Grensen 
for kulturlandskapet vil flyttes, og vanskelig avbøtes med 
den typen virksomhet som er tiltenkt området. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Området er stort og er utnyttet 
til landbruksformål gjennom mange år ute å bli bygget ned. 
Potensiale for kulturminner i området. 

Landbruk  Av et totalt areal på ca. 155 daa er 131 daa fulldyrka. 
Jordsmonnskartlegging viser at ca. 81 daa har svært god 
jordkvalitet, ca. 44 daa har god jordkvalitet og ca. 6 daa har 
mindre god jordkvalitet. Arealet har i hovedsak små 
driftsbegrensninger. De som er oppgitt er at deler av 
arealet er med stein, og er noe tørkeutsatt.  Størstedelen 
av arealet er godt egna til kornproduksjon, og ut fra 
landbruksfaglig vurdering er disse arealene velegnet til 
matkornproduksjon. Dette er av den eldste dyrka marka i 
Lillehammer. Det er to godt arronderte jorder med god 
størrelse. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart viser høy aktsomhet for radon.  
Sikringssone vannverk  Innenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunal VA-ledning.  

Utbygging vil kreve tilrettelegging av infrastruktur internt i 



området. 
Områdets avgrensning  De tre boligtomtene kan tas ut av området.  

Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Ikke i tråd med overordnet plangrep om fortetting. 
Området er imidlertid tiltenkt virksomheter med stort 
arealbehov, som ikke bør ligge nær boligbebyggelse. Nye 
områder bør likevel først tas i bruk når eksisterende 
områder er godt utnyttet. 

 
Konklusjon  Området består av dyrket mark. Området anbefales ikke 

tatt inn i planen. Se også eget notat «Nytte og kostnader 
ved omdisponering av jordbruksareal til næringsformål 
i Lillehammer kommune - Behov for arealer til handel- og 
næringsformål», Vista Analyse. 

 



Nummer – navn 90B Sør for opptrekksarm fv 312 
Gnr./bnr. 186/4, 186/15, 186/6, 184/6 m. fl. 
Størrelse (ca.) 157 daa 
Ønsket formål Næring og forretning (plass- og transportkrevende handel) 
Dagens bruk Dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 



 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Adkomst bør skje nordfra, fra fv. 312, hvor det er 

tilrettelagt for avkjørselen i rundkjøringa.  
Området vil ha kort adkomst fra E6 både i dagens trasé og 
framtidig trasé. 
Området bør ikke brukes til næring med stor andel 
besøkende eller ansatte.  

Næringshensyn  For næringsetablering anses området som svært attraktivt. 
Det har til dels god synlighet fra E6 og har enkel tilkomst fra 
både dagens og fremtidens E6-kryss i Storhove. Det 
skrånende terrenget gjør at området er noe utfordrende å 
utnytte, men dette er overkommelig gjennom god 
planlegging.  

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas ved 
utbygging. Jernbane nedstrøms tilsier at det vil være 
spesielt viktig å ta hensyn til flomveger og 
overvannshåndtering i dette området.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder.  
Barn og unge  Det ligger boliger tett på området på flere kanter. Typen 

virksomhet som ønskes kan skape dårligere bokvalitet for 
eksisterende boliger, og mindre trygge omgivelser for barn 
og unge.  

Støy  Typen virksomhet som ønskes kan skape støy for 
omkringliggende boliger.  

Naturverdier  Området består av dyrkamark. Landbruksarealene har en 
funksjon for fugl på vårtrekket. Vipe har hatt tilhold i 
området, men om hekking har vært gjennomført i nyere tid 
er usikkert. Utbygging vil føre til at området mister 
funksjon for fugl, og før det tas stilling til utbygging må det 
gjøres en særskilt vurdering av funksjon for arter som vipe. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap – kulturlandskap. 
Konsekvensene for landskapet kan vanskelig avbøtes, og 
området vil i praksis miste sin verdi i 
landskapssammenheng. De øvre/østre områder er mer 
eksponert enn de nedre/vestre. Landbruksområdet øst for 
Gudbrandsdalsvegen (øst for innspillsområdet) er mer 
eksponert og har høyere verdi.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Området er stort og er utnyttet 
til landbruksformål gjennom mange år ute å bli bygget ned. 
Potensiale for kulturminner i området. 

Landbruk  Arealet består av 4 teiger. Totalt areal er ca. 174 daa. Av 
dette er 141 daa fulldyrka. Jordsmonnskartleggingen viser 
jord av god jordkvalitet, og noe med svært god jordkvalitet. 
Arealene har moderate driftsbegrensninger pga. stein og er 
noe tørkeutsatt. Størstedelen av arealet er godt egna til 
kornproduksjon. Ut fra en landbruksfaglig vurdering er 
disse arealene velegnet til matkornproduksjon. Dette er av 
den eldste dyrka marka i Lillehammer.  



Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart viser høy aktsomhet for radon.  
Sikringssone vannverk  Innenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunal VA-ledning.  

Det er tilrettelagt for ny adkomst fra rundkjøring øst for 
jernbanen på fv. 312.  
Utbygging vil kreve tilrettelegging av infrastruktur. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Ikke i tråd med overordnet plangrep om fortetting. 
Området er imidlertid tiltenkt virksomheter med stort 
arealbehov, som ikke bør ligge nær boligbebyggelse. Nye 
områder bør likevel først tas i bruk når eksisterende 
områder er godt utnyttet.  

 
Konklusjon  Området består av dyrket mark. Området anbefales ikke 

tatt inn i planen. Se også eget notat «Nytte og kostnader 
ved omdisponering av jordbruksareal til næringsformål 
i Lillehammer kommune - Behov for arealer til handel- og 
næringsformål», Vista Analyse. 

 



Nummer – navn 90C Nord for opptrekksarm fv 312 
Gnr./bnr. 186/8, 186/4, 186/7, 186/1 
Størrelse (ca.) 84 daa 
Ønsket formål Næring og forretning (plass- og transportkrevende handel) 
Dagens bruk Dyrka mark  
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 



 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Adkomst fra fv. 312. Området vil ha kort adkomst fra E6 

både i dagens trasé og framtidig trasé. 
Området bør ikke brukes til næring med stor andel 
besøkende eller ansatte.  

Næringshensyn  For næringsetablering anses området som attraktivt, men 
mindre attraktivt enn område 90A og B. Området har til 
dels god synlighet fra E6, mens adkomsten fra både 
eksisterende og kommende E6 kan være noe utfordrende 
grunnet høydeforskjellen. Området ligger i tilkobling til 
høgskolen og med god synlighet fra Gudbrandsdalsvegen, 
noe som vil gjøre det attraktivt å etablere seg. Denne vil 
primært gjelde varehandel, noe det ikke legges opp til på 
arealet uansett. Det skrånende terrenget gjør at området 
er noe utfordrende å utnytte, men dette er overkommelig 
gjennom god planlegging.  

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas ved 
utbygging. Jernbane nedstrøms tilsier at det vil være 
spesielt viktig å ta hensyn til flomveger og 
overvannshåndtering i dette området. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder.  
Barn og unge  Det ligger boliger sør for området. Typen virksomhet som 

ønskes kan skape dårligere bokvalitet for eksisterende 
boliger, og mindre trygge omgivelser for barn og unge.  

Støy  Typen virksomhet som ønskes kan skape støy for 
omkringliggende boliger. 

Naturverdier  Området består av dyrkamark. Landbruksarealene har en 
funksjon for fugl på vårtrekket. Vipe har hatt tilhold i 
området, men om hekking har vært gjennomført i nyere tid 
er usikkert. Utbygging vil føre til at området mister 
funksjon for fugl, og før det tas stilling til utbygging må det 
gjøres en særskilt vurdering av funksjon for arter som vipe. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone landskap – kulturlandskap. 
Konsekvensene for landskapet kan vanskelig avbøtes, og 
området vil i praksis miste sin verdi i 
landskapssammenheng. Landbruksområdet øst for 
Gudbrandsdalsvegen (øst for innspillsområdet) er mer 
eksponert og har høyere verdi. 
Området har nærhet til høyskolen, og en utbygging her vil 
påvirke hvordan denne framstår i landskapet.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Området er stort og er utnyttet 
til landbruksformål gjennom mange år ute å bli bygget ned. 
Potensiale for kulturminner i området. 

Landbruk  Arealet er et jordstykke, delt i to teiger. Hele arealet som er 
avmerka, er på ca. 87 da, hvorav 72 daa er fulldyrka. 
Jordsmonnskartleggingen viser at det er omtrent lik 
fordeling mellom svært god og god kvalitet på jorda. 
Arealene har små til moderate driftsbegrensninger, og det 



er i hovedsak tørkeutsatt jord. Størstedelen av arealet er 
godt egna til kornproduksjon, og ut fra landbruksfaglig 
vurdering er disse arealene velegnet til 
matkornproduksjon. Dette er av den eldste dyrka marka i 
Lillehammer. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart viser høy aktsomhet for radon.  
Sikringssone vannverk  Innenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunal VA-ledning.  

Utbygging vil kreve tilrettelegging av infrastruktur. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.  
Overordnet plangrep  Ikke i tråd med overordnet plangrep om fortetting. 

Området er imidlertid tiltenkt virksomheter med stort 
arealbehov, som ikke bør ligge nær boligbebyggelse. Nye 
områder bør likevel først tas i bruk når eksisterende 
områder er godt utnyttet. 

 
Konklusjon  Området består av dyrket mark. Området anbefales ikke 

tatt inn i planen. Se også eget notat «Nytte og kostnader 
ved omdisponering av jordbruksareal til næringsformål 
i Lillehammer kommune - Behov for arealer til handel- og 
næringsformål» , Vista Analyse. 

 



Nummer – navn 91 Nord for Hunderfossen 
Gnr./bnr. 173/6, 173/3 
Størrelse (ca.) 179 daa 
Ønsket formål Fritids- og turistformål 
Dagens bruk Skog, noe dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 Næring. Gjennom bestemmelsene er området avsatt til turist- og 

fritidsformål. Omdisponering til turist- og fritidsformål utgjør 
ingen reell endring.  

 

Grunnkart  Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Området ligger tilgjengelig ved Hunderfossvegen. Like sør 

for området ligger Vegmuseet og Hunderfossen 
familiepark. Like nord for området, i Øyer kommune, er 
området regulert til turistformål, men ikke bebygd. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensielle flomveger gjennom 
området. Disse må ivaretas ved utbygging. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Ikke i konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Naturverdier  Området består av skog på breelvavsetninger. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet for 
verdifullt biomangfold er trolig begrenset, men 
kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt, og i forbindelse 
med regulering/utbygging må det gjøres en kartlegging og 
vurdering av verdi for biologisk mangfold. 

Landskap/kulturlandskap  Ikke innenfor hensynssone landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Et gammelt vegfar går ved Hunderfossvegen gjennom 

området. Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Arealet er allerede omdisponert til næring. En endring til 

fritids- og turistformål vil ikke endre konsekvensene for 



landbruk sammenholdt med dagens formål. 
Arealet består av skog av høy bonitet, dyrka mark, 
innmarksbeite. Deler av skogen og innmarksbeitet er 
dyrkbar jord.  

Skred  Aktsomhetskart viser at en del av området ligger i 
utløpsområde for snøskred. Ved regulering/utbygging må 
reell risiko vurderes nærmere. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir usikker og moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Registrerte mineralressurser klassifisert som lite viktig.  

Sikringssone vannverk  Utenfor 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Området bygger opp under anbefalt lokalisering av fritids- 

og turistformål, ved å utvide et område som allerede 
brukes til slikt formål.  Formålsendring er i tråd med 
overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Formålsendringen er i tråd med overordnet plangrep, og 

anbefales tatt inn i kommuneplanen. 
Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: FT2. 

 

 



Nummer – navn 92 – Øvre Ålsbygd - Olasvevegen ved Granli 
Gnr./bnr. 43/16 
Størrelse (ca.) 13,4 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Skog, dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 5,5 km  
Bybusstopp: ca. 1 km 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 
1,5-4,5 km 



Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveg gjennom området som må 
hensyntas. Utbygging kan gi økt/raskere avrenning, og kan 
sammen med andre utbygginger i Øvre Ålslia bidra til noe 
økte utfordringer for nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål) 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.   

Bokvalitet  Ingen støy, gode solforhold 
Naturverdier  Området består delvis av skog og delvis av landbruksareal. 

Potensialet for verdifulle naturtyper er noe begrenset. 
Rødlistearter er registrert i området nær ved. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Området består dels av fulldyrka jord, dels av 

innmarksbeite og dels av skog av høy bonitet. Ligger inntil 
landbruksareal i drift. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i området. 

Privat veg med enkel standard. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 

flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 93 Sentrumsformål Jørstadmoen 
Gnr./bnr. 164/15, 164/3 
Størrelse (ca.) 15 daa 
Ønsket formål Sentrumsformål 
Dagens bruk Bolig, skolebygg 
Formål i KPA 2011-2024 Offentlig/privat tjenesteyting 
 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Sentrumsformålet er plassert med nærhet til skoleområdet, 

svømmehall og eksisterende forretning. Området ligger 
sentralt på Jørstadmoen. Området er lagt på begge sider av 
Jørstadmovegen. Fra skolen og de fleste boliger må 
hovedveg krysses for å komme til området.  

Flom og overvann  Ingen registrerte flomveger. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Det bør tas hensyn til barn og unge ved utbygging. 
Naturverdier  Området består av blandingsskog og kratt, rester av 

kulturmark og bebyggelse. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for kulturlandskap.   
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Ca. 1,2 daa dyrka mark. Ikke del av større 

sammenhengende område. Området har vært avsatt 
bebyggelse og anlegg også i kommuneplanens arealdel 
2011-2024. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 



Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad..  
Registrert sand- og grusuttak. 

Sikringssone vannverk  Utenfor 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs området. 

Delvis innenfor faresone høyspentanlegg (minste avstand 
ca. 30 m til ledning). 
Atkomst fra Jørstadmovegen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur 
(Jørstadmoen), og er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer og overordna 
plangrep. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: S1. 
 

 



Nummer – navn 94 Sentrumsformål Jørstadmoen 
Gnr./bnr. 7/96, 11/37, 11/12, 11/56, 11/11, 11/10 
Størrelse (ca.) 12,5 daa 
Ønsket formål Sentrumsformål 
Dagens bruk Forretning, bolig, næring 
Formål i KPA 2011-2024 Næring 
 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Sentrumsformålet er plassert med nærhet til skoleområdet, 

som er et naturlig samlingssted i Vingrom. Området er i dag 
brukt til bl.a. forretning. Området ligger nær E6 og ved 
innkjøringen til Vingrom. Fra skolen og de fleste boliger må 
hovedveg krysses for å komme til området.  

Flom og overvann  Flomvegskart viser mulighet for større flomveg gjennom 
området ved tette stikkrenner. Nærhet til Rinna. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Området lite tilpasset barn og unge i dag. Det bør tas 

hensyn til barn og unge ved utbygging. 
Naturverdier  Området er bebygd. Ingen registrerte naturverdier 
Landskap/kulturlandskap  Ikke innenfor hensynssone landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Bebygd område 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Kjent grunnforurensning på område mot E6.  

Registrert grus/pukk-forekomst, lite viktig. 
Aktsomhetskart for radon viser usikker forekomst. 

Sikringssone vannverk  Utenfor 
Teknisk infrastruktur  God tilgang på teknisk infrastruktur. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og flerkjernestruktur, 

og er i tråd med overordnet plangrep. 
 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 



med statlige og regionale retningslinjer og overordna 
plangrep. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: S2. 
 

 



Nummer – navn 95 – Område nord for HINN 
Gnr./bnr. 186/5 
Størrelse (ca.) 18,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 Offentlig og privat tjenesteyting 

 

Grunnkart Ortofoto 

  

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 5 km. 
Bybusstopp: ved området. 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: 3-3,5 
km. 
Ligger nær større arbeidsplasser, HINN og Fakkelgården 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensiell flomveger gjennom 
området. I tilknytning til flomvegen er det i 
aktsomhetskart for skred vist potensiell risiko for 
jordskred. Ved utbygging må avrenning av overvann 
gjennom området ivaretas og sikkerhet mot skred 
undersøkes nærmere og dokumenteres. Utbygging kan 
medføre økt/raskere avrenning og det må sikres at dette 
ikke skaper økte utfordringer for nedenforliggende 
områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Jørstadmoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Mulig støysone ved ny E6.  
Gode solforhold. 

Naturverdier  Området består av dyrka mark og vurderes ikke å ha noen 
spesiell verdi for biologisk mangfold. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 



Landskap/kulturlandskap  Ikke i hensynssone for landskap.  
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Området består av dyrka mark. Området er imidlertid 

omdisponert til bebyggelse og anlegg i gjeldende arealdel. 
Skred  Aktsomhetskart for skred viser at området kan være et 

potensielt fareområde for snøskred og jord- og flomskred. 
Ved eventuell utbygging må skredfare undersøkes. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 
angir høy aktsomhetsgrad. Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Delvis innenfor sikringssone 3C. Kan bli liggende i 
sikringssonen for reservevannskilde. 

Teknisk infrastruktur  Det er etablert vann- og avløpsledninger i området. 
Kapasitet må avklares nærmere i forbindelse med en 
utbygging. Vegatkomst fra Gudbrandsdalsvegen og 
Storhovearmen. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

Annet  Området er avsatt for utvidelse av HINN. HINN informerer 
om at de har behov for arealet til dagens formål også i ny 
kommuneplan. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
HINN ønsker området for mulig fremtidig utvidelse av 
høyskolens areal. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 96 – Balbergøya 
Gnr./bnr. 181/1 
Størrelse (ca.) 37,5 daa 
Ønsket formål Næring 
Dagens bruk Dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Kort avstand til hovedvegnett, herunder E6. 

Næringstrafikk vil ikke berøre boligområder. 
Flom og overvann  Området ligger nær Gudbrandsdalslågen og er flomutsatt. 

Bygging på arealet vil kreve omfattende oppfylling for å 
kunne bli trygt mot flom, samt erosjonssikring mot elva. 
Oppfylling av området vil kunne påvirke hydrauliske 
forhold i vassdraget ved flom, deriblant gjøre områder på 
motsatt side av vassdraget mer flomutsatt. Et slikt tiltak 
krever nærmere utredning.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Berører svært viktig friluftsområde. Viktig å ivareta 
strandsona, både for ferdsel og som buffer. Det er 
turforbindelse nordover mot Sundgården og mot 
Hovemoen i sør. Ved planlegging av atkomst til området 
må det tas hensyn til turforbindelse gjennom området. 

Barn og unge  Kommer ikke i konflikt med områder brukt av barn og 
unge. 

Støy  I gul støysone. Ikke foreslått for støyfølsom bruk. 
Naturverdier  Området grenser inn mot Lågendeltaet naturreservat. Det 

er i tillegg kartlagt en naturtypelokalitet i området. 
Utbygging vil kunne påvirke naturverdier både i 
verneområdet og områder i nær tilknytning negativt. 
Balbergevja er et våtmarksområde med verdier knyttet til 



både vegetasjon og fugl/dyreliv. Ved utbygging må 
konsekvenser for naturmiljø vurderes nærmere. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner, men det kan være nødvendig 
med nærmere avklaring rundt potensialet for funn av 
kulturminner i området. 

Landbruk  Området består av dyrka mark som er flomutsatt 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir usikker aktsomhetsgrad. Området omfatter 
grusavsetninger som kan ha verdi som grunnvannsressurs. 

Sikringssone vannverk  Innenfor sikringssone 3C. Kan bli liggende i sikringssonen 
for reservevannskilde. 

Teknisk infrastruktur  Det er kommunal VA-ledning i området, deriblant 
spillvannsledning som krysser Lågen. Utbygging vil kunne 
kreve flytting av ledninger da det ikke kan bygges over 
ledninger. Øvrige påkoblingsmuligheter er ikke vurdert 
nærmere.  
Atkomst fra Gausdalsvegen må avklares nærmere. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under anbefalt lokalisering av 
næringsarealer, og er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Samlet sett er det for mange utfordringer knyttet til 

området til at det kan anbefales å avsette dette til 
næringsområde. 

 



Nummer – navn 97 – Nordsetervegen ved tidligere bensinstasjon 
Gnr./bnr. 186/5 
Størrelse (ca.) 5,3 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Bolig 
Formål i KPA 2011-2024 Offentlig og privat tjenesteyting 

 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger utenfor inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 5,5 km  
Bybusstopp: ved området 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 1-
4,5 km 

Flom og overvann  Det er potensielt en mindre flomveg i området som det 
må tas hensyn til ved utbygging. Selv om utbygging vil 
være av begrenset omfang, vil den sammen med andre 
utbygginger i Øvre Ålslia kunne bidra til noe økt avrenning 
og utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder.  
Barn og unge  Kringsjå skolekrets (blir Nordre Ål)  

Trygg skoleveg må sikres. 
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Delvis gul støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området er delvis bebygd og opparbeidet. Det er ikke 

kjent verdifulle naturtyper eller artsforekomster fra 



området og potensialet vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Landskapsinngrep og 
fjernvirkning må vurderes.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Tidligere bensinstasjon er 
flyttet. 

Landbruk  Bebygd område 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Det har tidligere vært bensinstasjon i området. Denne er 

revet, men det er påvist gjenværende grunnforurensning. 
Ved utbygging som berører området med 
grunnforurensning, må det gjennomføres 
miljøundersøkelser og utarbeides tiltaksplan. 
Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad. 
Ingen kjente mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone.  
Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunal VA-ledning. Etablert adkomst fra 

Nordsetervegen. Økt bruk av adkomstveg må avklares 
med Vegvesenet. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under fortetting og 
flerkjernestruktur, og er ikke i tråd med overordnet 
plangrep. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 98 – Hovemoen – utvidelse av næringsarealer 
Gnr./bnr. 186/1, 184/1 m.fl. 
Størrelse (ca.) 375 daa 
Ønsket formål Næring 
Dagens bruk Skog, bebyggelse mm. 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Kort avstand til hovedvegnett, herunder E6. 

Næringstrafikk vil ikke berøre boligområder. 
Flom og overvann  Det er ingen vassdrag som kan medføre flomfare innenfor 

området. Området innehar grusmasser med høy 
permeabilitet. Ved utbygging må det tas hensyn til 
håndtering av overvann innenfor området. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Området er et viktig friluftsområde. Spesielt området 
mellom Gudbrandsdalslågen og uttaksområder for grus er 
viktig turdrag. 

Naturverdier  Det er ikke registrert naturtypelokaliteter i området, men 
det er enkelte artsfunn av rødlistede arter i tilknytning til 
grustaket, samt lokaliteter med funksjon for sårbart vilt 
innenfor området. Det er viktig at det avsettes en 
tilstrekkelig bred buffer mot Lågendeltaet naturreservat 
for å ivareta naturverdier innenfor verneområdet. For 
sårbart vilt må det tas hensyn til dette ved videre 
planlegging av utbygging. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene 
vurdert til å være store, spesielt for området fra Lågen og 
opp på høydedrag som går parallelt med Lågen. Områdets 



avgrensning bør tilpasses slik at de mest eksponerte 
delene bevares som landskap.  
Det ligger dødisgroper i området, som bør bevares.  

Kulturminner/kulturmiljø  Flere registrerte kulturminner, bl.a. områder med 
regionalt viktige kulturminner fra krigen. Området bør 
tilpasses slik at kulturminnene ivaretas. 

Landbruk  Dyrka mark i avgrensa områder mot Lågen. Disse 
områdene bør ikke omdisponeres til næringsareal. 
Hovedsakelig skog av høy bonitet på resten av området. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Kjent grunnforurensning i to avgrensede områder, til dels 

knyttet til en eksisterende virksomhet. Ved utbygging som 
kommer i berøring med grunnforurensning må det 
gjennomføres miljøundersøkelser og utarbeides 
tiltaksplan.  
Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad. 
Regionalt viktig forekomst av sand og grus. Området har 
vesentlig betydning for grunnvannsressurser. 

Sikringssone vannverk  Innenfor sikringssone for vannverk og innenfor 
sikringssone for reservevannskilde. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsledninger er ikke ført frem til området. 
Atkomst fra Hovemovegen.  
Det ligger snødeponi ved Moshølen. Snødeponiet er det 
eneste i Lillehammer og det må sikres at en også i 
fremtiden har et område for deponering av snø, enten 
tilsvarende som i dag eller på et nytt område. 

Områdets avgrensning  Området bør avgrenses slik at det hensynstar 
drikkevannskilder, landbruk, kulturminner, naturminner, 
landskap og områdets verdi for friluftsliv. Disse hensynene 
er grunnlag for dagens avgrensning av området. Dagens 
avgrensning bør beholdes. 

Overordnet plangrep  Innspillet er en utvidelse av gjeldende areal til 
næringsbebyggelse, og kan sies å være i tråd med 
overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området bør videreføres som næringsområde med 

dagens utstrekning, som hensynstar drikkevannskilder, 
landbruk, kulturminner, naturminner, landskap og 
områdets verdi for friluftsliv. Området bør ikke utvides. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: N1. 
 



Nummer – navn 101 – Langsethenga Øvre 
Gnr./bnr. 66/308 
Størrelse (ca.) 50 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Innmarksbeite, skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF  
 

Grunnkart 

 
Ortofoto  

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Utenfor eksisterende områder for fritidsboliger. 
Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Gang- og sykkelveg langs Messenlivegen. 

Nærhet til skog og turområder. 
Bokvalitet  Utenfor støysoner.  
Naturverdier  Området består av skog preget av nyere hogst, samt rester 

av eldre kulturmark/beitemark. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Partier med beitemark 



kan ha noe verdi for biologisk mangfold, men 
kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Området er definert som skog av høy og middels bonitet og 

innmarksbeite. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad. Ingen kjente 
mineralressurser. 

Sikringssone vannverk  Utenfor sikringssone. 
Teknisk infrastruktur  Ikke kommunal VA, men dette er under planlegging. 

Privat veg med enkel standard. Høyspent i nærheten. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 

fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området ligger utenfor eksisterende områder for 

fritidsboliger og er ikke i tråd med overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 102 Nordseter Kausvegen 
Gnr./bnr. 192/1 
Størrelse (ca.) 7,5 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog, beite 
Formål i KPA 2011-2024 Grønnstruktur 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via Kausvegen. Ligger innenfor eksisterende 

fritidsbebyggelse, sentralt i forhold til fellesfunksjoner på 
Nordseter.  

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas. Deler av 
området er fuktig og drenering kan bidra til økt/raskere 



avrenning, og kan sammen med andre utbygginger bidra til 
noe økte utfordringer for nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 
som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken.  

Barn og unge  Nærhet til skitrekk og skiløyper/turstier. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av fjellskog mellom hytteområde og 

skibakke. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter eller 
spesielt hensynskrevende arter i området. Området er 
sjekket ut i felt og potensialet vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite/uproduktiv skog. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i Kausvegen. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Kausvegen brøytes ikke. Det må sikres at alle nye hytter har 
vinterveg, uten at det medfører konflikt med alpinbakke 
eller skiløyper. Det vil bety behov for kulvert eller bru. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan for 
Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter for 
viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 
friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikk må utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling på 
Nordseter. 

 



Nummer – navn 103 Nordseter Kausvegen vest 
Gnr./bnr. 66/1 
Størrelse (ca.) 26 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog/beite, skiløype 
Formål i KPA 2011-2024 Grønnstruktur (nordre del) 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto  

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via Kausvegen eller fra vest. Ligger inntil 

eksisterende fritidsbebyggelse og skiløypetraseer, sentralt i 
forhold til fellesfunksjoner ved Nordseter.  

Flom  Flere flomveger gjennom området. Utbygging og drenering 
av myr/fuktsig kan gi økt/raskere avrenning, og dette kan 
sammen med andre utbygginger bidra til økte utfordringer 
for nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Utbygging inntil skibakke m/heishus reduserer muligheter 
for aktiviteter i området. 
Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 



som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 

Barn og unge  Nærhet til skitrekk og skiløyper. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog og myr/fuktsig. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite/lav- og uproduktiv skog. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Kausvegen brøytes ikke. Adkomst bør være fra 
Nordsetervegen. 

Områdets avgrensning  Det bør vurderes å ta med nærliggende fritidsbolig i LNF. 
Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan for 
Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter for 
viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 
friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikk må utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling på 
Nordseter. 

 

 



Nummer – navn 104 Nordseter Høgfjellia 
Gnr./bnr. 45/7 
Størrelse (ca.) 84 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog/utmarksbeite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via Høgfjellia. Ligger inntil eksisterende 

fritidsbebyggelse, med noe nærhet til fellesfunksjoner på 
Nordseter. 

Flom og overvann  I flomvegskart er det registrert flomveger i området. Det er 
i dag betydelige utfordringer med vannhåndtering både for 
nedenforliggende veg og eksisterende fritidsbebyggelse. 
Bortleding av overflatevann og grunnvann vil kunne være 
utfordrende, og det er klar risiko for at en utbygging vil 
kunne bidra til raskere avrenning og forverrede forhold for 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 
som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 



Barn og unge   Nærhet til skiløyper/turstier og uberørt natur. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av fjellskog. I øvre deler av området er det 

registrert en naturtypelokalitet med eldre barskog (verdi B 
- viktig). Flere rødlistearter av lavere kategori er registrert i 
området, og det er potensiale for funn av flere 
krevende/rødlistede arter. Dersom utbygging berører 
naturtypelokaliteten vil utbyggingen ha stor negativ 
konsekvens. Dersom utbyggingen avgrenses slik at den ikke 
kommer i berøring med naturtypelokaliteten vurderes 
konsekvensene som begrensete. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite/skog av lav bonitet. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs Sjusjøvegen. 

Adkomst fra Sjusjøvegen. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir innvirkning på samlet vurdering av 

konsekvensene.  For å unngå konflikt med naturmiljø og for 
å redusere konflikt med friluftsliv, bør område innskrenkes 
til nedenfor skiløypa. En innskrenking av området gir 
imidlertid ikke tilfredsstillende løsning for vannhåndtering. 

Overordnet plangrep  Innspillet utvider området for fritidsbebyggelse på 
Nordseter, men ligger inntil eksisterende bebyggelse. 
Innspillet bygger delvis opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er 
delvis i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er delvis i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det gjøres en helhetlig vurdering av 
Nordseter, som sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 
 
Området ovenfor skiløypa berører sårbar natur og krever i 
tillegg egen atkomst fra vest for ikke å krysse skiløypa.  
 
Det er betydelige utfordringer med vannhåndtering/flom i 
området. Ved utbygging av deler eller hele området er det 
risiko for en forverring av forholdene for nedenforliggende 
veg og fritidsbebyggelse. 

 



Nummer – navn 105 Nordseter Gamle skitrekket 
Gnr./bnr. 66/568 
Størrelse (ca.) 24,5 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Åpen mark/utmarksbeite, turtrasé 
Formål i KPA 2011-2024 LNF, grønnstruktur 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via Kausvegen eller Skihyttevegen. 

Ligger innenfor eksisterende fritidsbebyggelse, sentralt i 
forhold til fellesfunksjoner på Nordseter. 

Flom  Flomvegskart viser flomveg gjennom området. Utbygging 
kan gi økt/raskere avrenning, og dette kan sammen med 



andre utbygginger bidra til økte utfordringer for 
nedenforliggende områder. Ved drenering av myr/fuktsig i 
nedre del av området er det risiko for at dette kan gi økte 
utfordringer i nedenforliggende områder.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 
som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 

Barn og unge  Nærhet til skiløyper/turstier og uberørt natur. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av en tidligere skibakke, noe fjellskog og 

myr/fuktsig i nedre deler av området. Ingen registreringer 
av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Området er sjekket ut i 
felt og potensialet vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite/skog av lav bonitet. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Alternative adkomster må utredes. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan for 
Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter for 
viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 
friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikk må utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling på 
Nordseter. 

 

 



Nummer – navn 106 Nordseter Langset Søndre - nord 
Gnr./bnr. 66/1 
Størrelse (ca.) 18 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog/utmarksbeite, turtrasé. 
Formål i KPA 2011-2024 LNF - friluftsområde 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst fra Nordsetervegen, ev. Skihyttevegen. Ligger 

innenfor eksisterende fritidsbebyggelse, sentralt i forhold 
til fellesfunksjoner på Nordseter. 

Flom  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas, og 20 m 
buffersone langs bekk. Utbygging kan gi økt/raskere 
avrenning, og dette kan sammen med andre utbygginger 
bidra til økte utfordringer for nedenforliggende områder. 
Ved drenering av myr/fuktsig i området er det risiko for at 
dette kan gi økte utfordringer i nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 



som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 

Barn og unge  Nærhet til skiløyper/turstier/akebakke og uberørt natur. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog og mulig myr/fuktsig i nedre deler 

av området. Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre hensynskrevende arter i området. 
Potensialet vurderes som begrenset, men 
kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite, skog av lav bonitet på deler av arealet. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Det må finnes adkomst som ikke er i konflikt med 
friluftsliv/grønnstruktur. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Området er spesielt sårbart for flom og overvann. 
 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan for 
Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter for 
viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 
friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikk må utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling på 
Nordseter. 

 



Nummer – navn 107 Nordseter Langset Søndre - sør 
Gnr./bnr. 66/1 
Størrelse (ca.) 11 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog/utmarksbeite, turtrasé 
Formål i KPA 2011-2024 LNF - friluftsområde 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via Skihyttevegen. Ligger innenfor eksisterende 

fritidsbebyggelse, sentralt i forhold til fellesfunksjoner på 
Nordseter. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas, og 20 
m buffersone langs bekk. Utbygging kan gi økt/raskere 
avrenning, og dette kan sammen med andre utbygginger 



bidra til økte utfordringer for nedenforliggende områder. 
Spesielt drenering av myr/fuktsig kan gi økte utfordringer 
for nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 
som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 

Barn og unge  Nærhet til skiløyper/turstier/akebakke. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Vestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog og mulig myr/fuktsig. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset, men kunnskapsgrunnlaget er noe 
mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite, skog av lav bonitet på deler av arealet. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Nærhet til opparbeidet veg. 

Områdets avgrensning  Området bør trekkes noe vekk fra skogsløypa og inn i 
skogsområdet. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan for 
Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter for 
viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 
friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikk må utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling på 
Nordseter. 

 

 



Nummer – navn 108 Nordseter Bårdseng seter 
Gnr./bnr. 64/24 
Størrelse 11,5 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skogsmark/utmarksbeite 
Formål i KPA 2011-2024 LNF - friluftsområde 
 

Grunnkart   

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via Bårdsengsetra, alternativt over bekk fra 

Utsikten. Ligger innenfor eksisterende fritidsbebyggelse, 
sentralt i forhold til fellesfunksjoner på Nordseter. 



Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas og 20 m 
buffersone langs bekk. Det er betydelige utfordringer med 
vann som renner inn i området, og ved utbygging vil det 
være avgjørende å sikre mot skader. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 
som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 

Barn og unge  Nærhet til skiløyper og turstier, bekk, gammel seter. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog og rester av seterområde. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite, skog av lav bonitet på deler av arealet. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Nærhet til opparbeidet veg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan for 
Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter for 
viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 
friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikkmå utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling på 
Nordseter. 

 



Nummer – navn 109 Nordseter Abbor-Aksjøvegen 
Gnr./bnr. 66/4 
Størrelse (ca.) 36,5 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog (hogd) 
Formål i KPA 2011-2024 LNF - friluftsområde 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst fra Nordsetervegen/Abboraksjøvegen. 

Ligger nær, men ikke i direkte forbindelse med 
yttergrensen for regulert fritidsbebyggelse på Nordseter.  

Flom og overvann  Flomvegskart angir en potensiell flomveg som må ivaretas 
Friluftsliv/grønnstruktur  Området ligger mot Gropmarka, som er et viktig natur- og 

friluftsområde med få inngrep. Konsekvensene av en 



utbygging for Gropmarka vurderes å være for store til at de 
kan avbøtes. 

Barn og unge  Nærhet til skog, skiløyper og turstier. 
Bokvalitet  Gul støysone nærmest Nordsetervegen. Sørvendt; gode 

solforhold. 
Naturverdier  Området består av granskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter i området. Potensialet for verdifulle 
naturtyper og krevende arter knyttet til området isolert 
sett vurderes som begrenset. Området inngår imidlertid i et 
større skogsområde med funksjon for vilt. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite. Skog av middels og lav bonitet. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Nærhet til opparbeidet veg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet utvider området for fritidsbebyggelse på 
Nordseter, og vil skape press på området mellom 
eksisterende bebyggelse og innspillsområdet. Innspillet 
bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området er i konflikt med hensyn til friluftsliv og 

naturinteresser på grunn av sin beliggenhet mot 
Gropmarka. Dersom det åpnes for fritidsbebyggelse her må 
det forventes at det medfører et ytterligere press for å 
bygge flere fritidsboliger mot Gropmarka. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 110 Abbor-Akksjøvegen vest  
Gnr./bnr. 66/3 
Størrelse (ca.) 140 daa  
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog og myr 
Formål i KPA 2011-2024 LNF – friluftsområde 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst fra Abboraksjøvegen. Ligger utenfor, og med noe 

avstand til Nordseter, i retning Gropmarka. Området vil 
legge press på utbygging i denne retningen. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser en flomveg ut fra området. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Området ligger mot Gropmarka, som er et viktig natur- og 

friluftsområde med få inngrep. Konsekvensene av en 
utbygging for Gropmarka vurderes å være for store til at de 
kan avbøtes. 



Barn og unge  Nærhet til skog, skiløyper og turstier. 
Bokvalitet  Utenfor støysoner. 

Småkupert og åpent terreng. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av granskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter i området. Potensialet for verdifulle 
naturtyper og krevende arter knyttet til området isolert 
sett vurderes som begrenset. Området inngår imidlertid i et 
større skogsområde med funksjon for vilt. 
Kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite. Skog av ulike bonitetsnivåer. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning langs Nordsetervegen. 

Ligger langs egnet atkomstveg. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene.   
Overordnet plangrep  Innspillet utvider området for fritidsbebyggelse på 

Nordseter, og vil skape press på området mellom 
eksisterende bebyggelse og innspillsområdet. Innspillet 
bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området er i konflikt med hensyn til friluftsliv og 

naturinteresser på grunn av sin beliggenhet mot 
Gropmarka. Dersom det åpnes for fritidsbebyggelse her må 
det forventes at det medfører et ytterligere press for å 
bygge flere fritidsboliger mot Gropmarka. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 111 Nordseter Bårdseng seter vest 
Gnr./bnr. 98/25 
Størrelse (ca.) 7,5 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Utmarksbeite/lav vegetasjon 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
Reguleringsplan Bårdsengsetra, vedtatt 2002 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Ligger innenfor eksisterende fritidsbebyggelse, sentralt i 

forhold til fellesfunksjoner på Nordseter. 
Flom og overvann  Flomvegskart angir flere flomveger som må ivaretas, og 20 

m buffersone langs bekk. Det er betydelige utfordringer 
med avrenning fra ovenforliggende områder, og ved 
eventuell utbygging må det sikres mot skader. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 
som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 



skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 

Barn og unge  Nærhet til skiløyper og turstier, bekk, gammel seter.  
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog og rester av tidligere seterområde. 

Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter 
eller andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Registrert som jorddekt fastmark i AR5. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir delvis moderat til lav 
aktsomhetsgrad, delvis høy aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Nærhet til opparbeidet veg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan for 
Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter for 
viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 
friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikk må utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling på 
Nordseter. 

 



Nummer – navn 112 Nordseter Sjusjøvegen øst 
Gnr./bnr. 49/1 
Størrelse (ca.) 240 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Ligger utenfor eksisterende bebyggelse på Nordseter. 

Dersom det åpnes for fritidsbebyggelse her må det 
forventes at det medfører et ytterligere press for å bygge 
Nordseter sammen med fritidsbebyggelsen på Sjusjøen. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas, og 20 
m buffersone langs bekk.  



Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til gode turområder. Utbygging vil berøre viktige 
friluftsområder. 

Barn og unge  Ingen særskilte konsekvenser for barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av granskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter i området. Enkelte funn av 
rødlistearter i lavere kategori. Potensialet for verdifulle 
naturtyper og krevende arter knyttet til området isolert 
sett vurderes likevel som begrenset. Området inngår 
imidlertid i et større skogsområde og har en 
landskapsøkologisk funksjon som intakt skogsområde 
mellom Nordseter og Sjusjøen og mellom skogsområder og 
fjell. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Registrert som skog med lav bonitet, noe uproduktiv skog 

og noe myr. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir hovedsakelig moderat til 
lav aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Nærhet til opparbeidet veg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet utvider området for fritidsbebyggelse på 
Nordseter, og vil skape press på området mellom 
eksisterende bebyggelse og innspillsområdet. Innspillet 
bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Dersom det åpnes for fritidsbebyggelse her må det 

forventes at det medfører et ytterligere press for å bygge 
Nordseter sammen med fritidsbebyggelsen på Sjusjøen. 
 
Området har store verdier for biologisk mangfold og for 
friluftslivet.  
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 113 Nordseter Sjusjøvegen vest 
Gnr./bnr. 48/1 
Størrelse (ca.) 211 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse og utfartsparkering 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Ligger utenfor eksisterende bebyggelse på Nordseter. 

Dersom det åpnes for fritidsbebyggelse her må det 
forventes at det medfører et ytterligere press for å bygge 
Nordseter sammen med fritidsbebyggelsen på Sjusjøen. 
Noe avstand til Nordseter for utfartsparkering, men kan 
kobles på løypenett.  

Flom og overvann  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas, og 20 
m buffersone langs bekk.  



Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til gode turområder. Utbygging vil berøre viktige 
friluftsområder. Utfartsparkering vil gjøre samme områder 
tilgjengelige. 

Barn og unge  Ingen særskilte konsekvenser for barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av granskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter i området. Enkelte funn av 
rødlistearter i lavere kategori. Potensialet for verdifulle 
naturtyper og krevende arter knyttet til området isolert 
sett vurderes likevel som begrenset. Området inngår 
imidlertid i et større skogsområde og har en 
landskapsøkologisk funksjon som intakt skogsområde 
mellom Nordseter og Sjusjøen og mellom skogsområder og 
fjell. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Registrert som skog med lav bonitet, noe uproduktiv skog 

og noe myr. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir hovedsakelig moderat til 
lav aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Nærhet til opparbeidet veg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet utvider området for fritidsbebyggelse på 
Nordseter, og vil skape press på området mellom 
eksisterende bebyggelse og innspillsområdet. Innspillet 
bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Dersom det åpnes for fritidsbebyggelse her må det 

forventes at det medfører et ytterligere press for å bygge 
Nordseter sammen med fritidsbebyggelsen på Sjusjøen. 
 
Området har store verdier for biologisk mangfold og for 
friluftslivet.  
 
Lokalisering av utfartsparkering for Nordseter-området bør 
vurderes gjennom en helhetlig plan for Nordseter. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 114 Nordseter Heståsen sør 
Gnr./bnr. Flere 
Størrelse (ca.) 105,5 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Ligger utenfor eksisterende bebyggelse på Nordseter. 

Ligger i tilknytning til Heståsen hyttefelt, og 
hyttebebyggelse på Sjusjøen.  

Flom og overvann  Flomvegskart angir flere flomveger som må ivaretas, og 20 
m buffersone langs bekk.  



Friluftsliv/grønnstruktur  Området ligger ikke i umiddelbar nærhet til eksisterende 
løyper. For øvrig er området kartlagt som et svært viktig 
friluftsområde som en del av et større sammenhengende 
område.  Tilpasning og tilrettelegging av stier og løyper på 
vurderes som en del av et mulig reguleringsarbeid. 

Barn og unge  Ingen særskilte konsekvenser for barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av granskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter i området. Enkelte funn av 
rødlistearter i lavere kategori. Potensialet for verdifulle 
naturtyper og krevende arter knyttet til området isolert 
sett vurderes likevel som begrenset. Området inngår 
imidlertid i et større skogsområde og har en 
landskapsøkologisk funksjon som intakt skogsområde 
mellom Nordseter og Sjusjøen og mellom skogsområder og 
fjell. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Registrert som uproduktiv skog og noe myr. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir hovedsakelig moderat til 
lav aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Nærhet til opparbeidet veg. 

Områdets avgrensning  Deler av området er registrert som myr. En eventuell 
utbygging bør legges utenom slike arealer av hensyn til 
klima, naturmangfold og overvann. Øvrige endring i 
avgrensning gir ikke innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Området knytter seg til etablert hytteområde på Heståsen 
og Sjusjøen. Kan anses som en utvidelse av eksisterende 
hytteområde. 

 
Konklusjon  Det er et overordna plangrep at fritidsbebyggelse bør skje 

innenfor klart avgrensede områder for å bevare natur og 
landskap, men også kunne bygge opp om eksisterende 
destinasjoner med det tilbudet og tilretteleggingen som 
allerede er etablert. Området kan sees på som en utvidelse 
av eksisterende områder, og bygger særlig opp om 
eksisterende infrastruktur i Sjusjøen.  
 
Avgrensning og tilpasning til forhold nevnt ovenfor må 
gjøres i forbindelse med eventuell videre planlegging. 
 
Området kan vurderes tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 115 Nordseter Storkvanndalen 
Gnr./bnr. Flere 
Størrelse (ca.) 161 daa 
Beskrivelse av innspillet Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Ligger utenfor eksisterende bebyggelse på Nordseter. 

Ligger ikke som del av større sammenhengende område på 
Ringsakersiden av grensa.  

Flom  Flomvegskart viser flere flomveger som må ivaretas og 20 



m buffersone langs bekk.  
Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til gode turområder. Utbygging vil berøre viktige 

friluftsområder. 
Barn og unge  Ingen særskilte konsekvenser for barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av granskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter i området. Enkelte funn av 
rødlistearter i lavere kategori. Området er en del 
hogstpåvirket og potensialet for verdifulle naturtyper og 
krevende arter knyttet til området isolert sett vurderes som 
begrenset. Området inngår imidlertid i et større 
skogsområde og har en landskapsøkologisk funksjon som 
intakt skogsområde mellom Nordseter og Sjusjøen og 
mellom skogsområder og fjell. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Registrert som uproduktiv skog og skog med lav bonitet.  
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir hovedsakelig moderat til 
lav aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Vegadkomst fra Ringsaker. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området ligger utenfor eksisterende områder for 

fritidsboliger og er ikke i tråd med overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 

 



Nummer – navn 116 Gaustumsetervegen 
Gnr./bnr. 161/1 
Størrelse (ca.) 52 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via Gaustumsetervegen. Innspillsområdet ligger i 

forlengelsen av et mindre hytteområde langs samme veg.  
Flom  Det er ikke kartlagt flomveger i området, men det er myrer 

nord for innspillsområdet som drenerer gjennom området. 
Mindre bekker gjennom området må ivaretas og drenering 
av myr unngås. Ved eventuell utbygging må det gjøres en 
konkret vurdering av hvilke hensyn som må tas. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til friluftsområder og løyper.  Området er kartlagt 
som en del av et større, sammenhengende, viktig 
friluftsområde. En utbygging vil kunne bidra til en 
innskrenking av tilgjengelige friluftsområder. Tilpasning til 



friluftsliv og tilgang til stier/løyper må vurderes i 
forbindelse med et eventuelt reguleringsarbeid 

Barn og unge  Ikke i konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av fjellskog. Området er befart i 2018. 

Flere rødlistearter av lavere kategori er registrert i 
området. Dette er imidlertid arter som har relativt gode 
forekomster i fjellskogen i Lillehammer. En utbygging kan 
likevel bidra negativt over tid ved gradvis bortfall av miljøer 
for slike arter. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. Eventuell 
utbygging må hensynta setermiljøet  på Gaustum 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Uproduktiv skog og myr. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det finnes ikke offentlige VA-ledninger i området. Ved 

eventuell utbygging må det legges til rette for en standard 
uten innlagt vann og avløp. 

Områdets avgrensning  Det vil være naturlig å la grensa på området gå langs 
Gaustumsetervegen, uavhengig av grunneier. Deler av 
området er registrert som myr. En eventuell utbygging bør 
legges utenom slike arealer av hensyn til klima, 
naturmangfold og overvann. Dersom området reduseres 
mot vest vil det kunne redusere negative konsekvenser for 
naturmangfold. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området ligger utenfor eksisterende områder for 

fritidsboliger og er ikke i tråd med overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: F2. 
 



Nummer – navn 117 Bleken seter 
Gnr./bnr. 123/1 
Størrelse (ca.) 287 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Det ligger et mindre felt med fritidsbebyggelse ved 

området. Innspillet vil være en stor utvidelse av dette, og 
skape nytt press på omkringliggende område.  

Flom og overvann  Det finnes ikke flomvegskart for området. Vest i området 
går det bekk og det må tas hensyn til denne ved plassering 
av bebyggelse. Eventuell utbygging vil kunne føre til 
drenering av noe myr. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til friluftsområder og løyper.  Området er kartlagt 
som en del av et større, sammenhengende, viktig 
friluftsområde. En utbygging vil kunne bidra til en 
innskrenking av tilgjengelige friluftsområder. Tilpasning til 



friluftsliv og tilgang til stier/løyper må vurderes i 
forbindelse med et eventuelt reguleringsarbeid 

Barn og unge  Ikke i konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av fjellgranskog, rike myrsig, og til dels 

kulturmark i forbindelse med seterområdet. Det er 
registrert flere rødlistearter i området, til dels er det kjent 
en lokalitet for en sårbar vilt-art, men hvor status i dag er 
uavklart. Området er til dels kalkrikt og danner grunnlag for 
en rik flora med en del krevende arter. Det er gjennomført 
feltundersøkelser av biologisk mangfold i 2018 og 
avgrenset flere naturtypelokaliteter. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes dermed som godt mhp. biologiske verdier, men 
ikke tilstrekkelig når det gjelder eventuelle konsekvenser 
for sårbart vilt.   

Landskap/kulturlandskap  Seterområdet ligger innenfor hensynssone landskap. 
Landskap er for øvrig ikke vurdert i dette området. En 
utbygging forutsetter at fjernvirkning av bebyggelsen 
vurderes ut ifra landskapshensyn. Området ligger tett inntil 
Bleken seter og det er viktig at en eventuell utbygging tar 
hensyn til setermiljøet på Bleken seter.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kulturminner er kjent. Potensiale må avklares 
nærmere. 

Landbruk  Skog av middels og lav bonitet, myr. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det finnes ikke offentlige VA-ledninger i området. Ved 

eventuell utbygging må det legges opp til en standard uten 
innlagt vann og behov for avløp. 

Områdets avgrensning  Deler av området er registrert som myr. En eventuell 
utbygging bør legges utenom slike arealer av hensyn til 
klima, naturmangfold og overvann. Øvrige endring i 
avgrensning gir ikke innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området ligger utenfor eksisterende områder for 

fritidsboliger og er ikke i tråd med overordnet plangrep. 
 
Området er sårbart for naturverdier og landskap. 
Konsekvenser for sårbart vilt er uavklart og vi kreve mer 
inngående undersøkelser i området. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 118 Fåberg Vestfjell Sjoga 
Gnr./bnr. 119/1 
Størrelse (ca.) 6 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog, grønnstruktur 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Innspillsområdet ligger i/ved regulert område for 

fritidsbebyggelse på Sjoga (regulert 2007).  
Flom og overvann  I følge flomvegskart er det ikke flomveger som blir spesielt 

berørt, men dette må vurderes nærmere ved 
reguleringsplanarbeid. Tomter og atkomstveger som 
drenerer myr må unngås. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til friluftsområder og løyper.  Området er kartlagt 
som en del av et større, sammenhengende, viktig 
friluftsområde. En utbygging vil kunne bidra til en 
innskrenking av tilgjengelige friluftsområder. Tilpasning til 
friluftsliv og tilgang til stier/løyper må vurderes i 
forbindelse med et eventuelt reguleringsarbeid 

Barn og unge  Ikke i konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består i det vesentlige av granskog, myr og 

kulturmark i tilknytning til setrene. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet for at slike 
skal bli berørt er begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 



som noe mangelfullt. 
Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. Med unntak av nærliggende 

seterområder er landskap ikke vurdert i dette området. En 
utbygging forutsetter at fjernvirkning av bebyggelsen 
vurderes ut ifra landskapshensyn. Eventuell utbygging må 
hensynta setermiljøet på Sjoga. 

Kulturminner/kulturmiljø  Kulturminner ved bredden av Søre og Nordre Sjogevatnet 
er kjent. Tomter vurderes ikke å komme i berøring med 
kjente kulturminner, men potensiale for ytterligere 
kulturminner må avklares nærmere i forbindelse med 
eventuell regulering. 

Landbruk  Uproduktiv skog og myr. 
Skred  Terrengforhold tilsier ingen skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det finnes ikke offentlige VA-ledninger i området. Ved 

eventuell utbygging må det legges opp til en standard uten 
innlagt vann og behov for avløp. 

Områdets avgrensning  Deler av området er registrert som myr. En eventuell 
utbygging bør legges utenom slike arealer av hensyn til 
klima, naturmangfold og overvann. Øvrige endring i 
avgrensning gir ikke innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene.  Dersom området tas inn bør hele 
planområdet for reguleringsplan for Sjoga, samt aktuelle 
nye områder vurderes i ny plan. 

Overordnet plangrep  Det overordna plangrepet er at utviklingen av fritidsboliger 
bør skje innenfor klart avgrensede områder. Innspillet kan 
sies å være i tråd med dette. Samtidig er tettheten av 
hytteområdet allerede vurdert gjennom reguleringsplan for 
området. Det er vanskelig å vurdere på kommuneplannivå 
om området bør fortettes. 

 
Konklusjon  Det kan vurderes å legge inn et område, inkl. område for 

reguleringsplan for Sjoga, med henblikk på å fortette 
området. Dette vil endre karakteren på dette 
hytteområdet.  
 
Området bør ses i sammenheng med område 119. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: F4. 
 



Nummer – navn 119 Fåberg Vestfjell Sjoga Lorthola 
Gnr./bnr. 22/1 
Størrelse (ca.) 23 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Ligger i tilknytning til Lorthola seter. Det er lite 

fritidsbebyggelse i dette området fra tidligere. Området 
ligger ca 1 km nord for Sjoga seter som har noe mer 
fritidsbebyggelse. 

Flom og overvann  Ingen spesielle flomveier blir berørt. Området ligger 
derimot i nærheten av elva Floka. Ved utbygging må det 
sikres tilstrekkelig avstand mot elv og elveskråninger. 
Inngrep i elveskråning må unngås.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til friluftsområder og løyper.  Området er kartlagt 
som en del av et større, sammenhengende, viktig 
friluftsområde. En utbygging vil kunne bidra til en 
innskrenking av tilgjengelige friluftsområder. Tilpasning til 
friluftsliv og tilgang til stier/løyper må vurderes i 
forbindelse med et eventuelt reguleringsarbeid 

Barn og unge  Ikke i konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av granskog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter i området. Enkelte funn av 
rødlistearter i lavere kategori. Elva og bekkekløfta øst for 



området kan ha noe verdi mhp. fuktig miljø for enkelte 
krevende arter, og inngrep mot elva må unngås. 
Potensialet for verdifulle naturtyper og krevende arter 
knyttet til området isolert sett vurderes likevel som 
begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. Med unntak av nærliggende 
seterområder er landskap ikke vurdert i dette området. En 
utbygging forutsetter at fjernvirkning av bebyggelsen 
vurderes ut ifra landskapshensyn. Området ligger tett på 
Lortholoa seter, en ev. utbygging må hensynta setermiljøet  
på Lortholoa.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. Ligger i nærheten av SEFRAK-
registrert bygning på Lortholoa seter.  

Landbruk  Området består av skog av middels bonitet, uproduktiv 
skog og myr. Ingen dyrka eller dyrkbar jord 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det finnes ikke offentlige VA-ledninger i området. Ved 

eventuell utbygging må det legges til rette for en standard 
uten innlagt vann og avløp.  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vurderes til ikke å endre 
innvirkningen på samlet vurdering av konsekvensene 

Overordnet plangrep  Det overordna plangrepet er at utviklingen av fritidsboliger 
bør skje innenfor klart avgrensede områder. Innspillet kan 
sies å være i tråd med dette. Samtidig er tettheten av 
hytteområdet allerede vurdert gjennom reguleringsplan for 
området. Det er vanskelig å vurdere på kommuneplannivå 
om området bør fortettes. 

 
Konklusjon  Det kan vurderes å legge inn et område, inkl. område for 

reguleringsplan for Sjoga, med henblikk på å fortette 
området. Dette vil endre karakteren på dette 
hytteområdet. 
 
Området bør ses i sammenheng med område 118. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: F3. 
 



Nummer – navn 120 Fåberg Vestfjell ved Sveasætra 
Gnr./bnr. 110/16 
Størrelse (ca.) 4,3 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Ikke nærhet til etablert fritidsbebyggelse, og innspillet vil 

åpne et nytt område for fritidsbebyggelse.  
Flom og overvann  Det er ikke flomveger gjennom området, men en flomveg 

går tett ved området. Ved eventuell utbygging må det 
avklares nærmere hvilke hensyn som må tas til dette. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til friluftsområder og løyper.  Området er kartlagt 
som en del av et større, sammenhengende, viktig 
friluftsområde. Tilpasning til friluftsliv og tilgang til 
stier/løyper må vurderes i forbindelse med et eventuelt 
reguleringsarbeid. 

Barn og unge  Ikke i konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvendt, gode solforhold. 



Naturverdier  Området omfatter skogsmark i tilknytning til et 
sæterområde.  Det er ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området, men potensialet 
vurderes som svært begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Området ligger i tilknytning til et sæterområde med 
oppdyrkede arealer. 

Kulturminner/kulturmiljø  Det er ikke kjent kulturminner fra området. 
Landbruk  Skog av lav bonitet. Området grenser mot 

nydyrkingsområder og utbygging av fritidsboliger kan 
være uheldig mhp. drift av landbruksarealer. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det finnes ikke offentlige VA-ledninger i området. Ved 

eventuell utbygging må det legges opp til en standard 
uten innlagt vann og behov for avløp. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke 
i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området ligger utenfor eksisterende områder for 

fritidsboliger og er ikke i tråd med overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 



Nummer – navn 121 Nordseter vest for Landetjern 
Gnr./bnr. 95/1 
Størrelse 74 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via privat veg på sørsiden av Landetjern. Ligger 

innenfor eksisterende fritidsbebyggelse på Nordseter med 
bebyggelse på to sider av området. Ligge mellom ny og 
gammel hyttebebyggelse. 



Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas og 
strukturer som sikrer avrenning må sikres. Utbygging kan 
gi økt/raskere avrenning, og det vil være viktig å sikre at 
det ikke oppstår risiko for nedenforliggende områder med 
eksisterende fritidsbebyggelse. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 
som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. Atkomst kan komme i berøring 
med trasé for skiløype. 

Barn og unge  Nærhet til Landetjern, skiløyper og turstier. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skogsmark og er befart i 2018. 

Området er hogstpåvirket i nyere tid, og det er ikke 
registrert verdifulle naturtyper. Enkelte typiske arter for 
fjellskog er registrert. Utbygging vurderes å ha en 
begrenset negativ virkning på naturmiljøet. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert 
i dette området. Fjernvirkning i forhold til friluftsområder i 
Gropmarka må tas hensyn til og det bør settes en grense 
for utbygging tilsvarende som i det tilgrensende området 
for fritidsbebyggelse, slik at området ikke blir synlig fra 
Gropmarka.  

Kulturminner/kulturmiljø  Deler av området er registrert som krigsminnelokalitet. 
Dette må hensyntas ved videre regulering.  

Landbruk  Utmarksbeite, skog av lav bonitet. Beitedyr må hensyntas 
ved regulering. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det vil være behov for å etablere vann og avløpsledning til 

området. Tilgrensende område for fritidsboliger har VA-
ledning og det må avklares om denne har kapasitet. 
Atkomst vil måtte etableres langs samme atkomst som for 
Lillehammer sæter 2 og 3, alternativt langs eksisterende 
veg nord for av Landetjern.  

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan 
for Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter 
for viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 



friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikkmå utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling 
på Nordseter. 

 



Nummer – navn 122 Nordseter Gamle skitrekket øvre 
Gnr./bnr. 66/4 
Størrelse (ca.) 18 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Åpen mark/utmarksbeite, turtrasé 
Formål i KPA 2011-2024 Grønnstruktur 

 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via Kausvegen eller Skihyttevegen. 

Ligger innenfor eksisterende fritidsbebyggelse, sentralt i 
forhold til fellesfunksjoner på Nordseter. 



Flom  Flomvegskart viser flomveg gjennom området. Utbygging 
kan gi økt/raskere avrenning, og dette kan sammen med 
andre utbygginger bidra til økte utfordringer for 
nedenforliggende områder.  

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 
som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 
skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 

Barn og unge  Nærhet til skiløyper/turstier og uberørt natur. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av en tidligere skibakke, noe fjellskog og 

myr/fuktsig i nedre deler av området. Ingen registreringer 
av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Området er sjekket ut i 
felt og potensialet vurderes som begrenset. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert 
i dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning 
av bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Utmarksbeite/skog av lav bonitet. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Alternative adkomster må utredes. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan 
for Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter 
for viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 
friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikk må utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling 
på Nordseter. 

 

 



Nummer – navn 123 Masseuttak Bottum 
Gnr./bnr. 170/4, 170/13, 170/17 
Størrelse (ca.) 42,8 daa 
Ønsket formål Masseuttak  
Dagens bruk Masseuttak 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Noe avstand til fylkesveg (Hunderfossvegen).  
Flom og overvann  Området ligger nær Lågen, men høydeforskjell mellom 

uttaksområde og elva tilsier at det er liten risiko for at 
området kan oversvømmes ved flom i Lågen. Det er 
flomveger inn i området fra vest og sørvest. 

Friluftsliv/grønnstruktur  I konflikt med tursti. 
Barn og unge  Nærhet til Drotten og tursti gjør at barn og unge ferdes 

like ved området. 
Bokvalitet  Enkelte boliger langs adkomstveg fra Hunderfossvegen. 
Naturverdier  Det er ikke forekomst av verdifulle naturtyper eller 

artsforekomster innenfor uttaksområdet. Området ligger 
nær Lågen og Lågendeltaet naturreservat. Det må sikres 
en buffer med intakt vegetasjon mellom uttaksområdet 
og elvebredden. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 



Kulturminner/kulturmiljø  Helleristninger på Drotten like ved området. Tursti til 
Drotten går i nordenden av området. 

Landbruk  Området er i drift som masseuttak. 
Skred  Aktsomhetskart viser utløpsområde for snøskred.  
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert adkomst fra Hunderfossvegen. 
Områdets avgrensning  Området er avgrenset etter dagens utstrekning.  
Annet  Uttaket har vært i bruk siden 1990-tallet. 

Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området. 
Bestemmelsene knyttet til formålet skal sikre at 
masseuttaket blir regulert og får konsesjon for ev. videre 
drift.  

 
Konklusjon  Arealbruken er i konflikt med sti til helleristningsfeltet ved 

Drotten. Det foregår masseuttak i dag, uten at det er 
regulert eller gitt konsesjon.  
 
Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området.  
Bestemmelsene knyttet til formålet skal sikre at 
masseuttaket blir regulert og får konsesjon for ev. videre 
drift. 
 
Endringen anbefales tatt inn i planen. 

 

 



Nummer – navn 124 Masseuttak Hunderfossvegen 
Gnr./bnr. 170/1 
Størrelse (ca.) 11,4 daa 
Ønsket formål Masseuttak  
Dagens bruk Masseuttak 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ved fylkesveg (Hunderfossvegen).  
Flom og overvann  Flomveg går rett sør for området. Det må tas hensyn til 

denne dersom tiltak kommer i berøring med flomvegen. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Ikke kjent konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Nærhet til enkelte boliger. Pigging og sprenging i 

forbindelse med steinuttak kan medføre støy. Ved videre 
drift av steinuttak må støyvirkning på omgivelser vurderes 
nærmere. 

Naturverdier  Det er ikke kjent forekomst av verdifulle naturtyper eller 
artsforekomster innenfor uttaksområdet. Ved videre drift 
av steinuttak må eventuelle virkninger på omgivelser 
vurderes nærmere. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Dersom det skal 
drives steinuttak må landskapsinngrep og fjernvirkning 
vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 



Landbruk  Området er godkjent som lagerplass for tømmer og 
rundballer. Registrert som skog av høy og middels bonitet 
i AR5. Mindre område registrert som innmarksbeite. 

Skred  Utløpsområde for snøskred. Potensiell skredfare jord- og 
flomskred. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert adkomst fra Hunderfossvegen. 
Områdets avgrensning  Området er avgrenset etter dagens utstrekning. 
Annet  Området opprinnelig godkjent for opparbeidelse av 

lagerplass for tømmer og rundballer. Uttak av stein er ikke 
godkjent. Formålsendringen gjengir faktisk bruk av 
området. Bestemmelsene knyttet til formålet skal sikre at 
masseuttaket blir regulert og får konsesjon for ev. videre 
drift. 

 
Konklusjon  Området er godkjent som lagerplass for tømmer og 

rundballer, men det foregår uttak av stein i dag, uten at 
det er regulert eller gitt konsesjon.  
 
Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området.  
Bestemmelsene knyttet til formålet skal sikre at 
masseuttaket blir regulert og får konsesjon for ev. videre 
drift. 
 
Endringen anbefales tatt inn i planen. 

 

 



Nummer – navn 125 Masseuttak Rinna 
Gnr./bnr. 16/1 
Størrelse (ca.) 13 daa 
Ønsket formål Masseuttak  
Dagens bruk Masseuttak 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart Ortofoto 

  
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ved privat veg (Burmavegen). Adkomst til hovedvegnett 

skal gå via Fryjordsvegen. 
Flom og overvann  Området ligger ved Rinna. Det går en bekk rett sørøst for 

uttaket.  
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Ikke kjent konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Ingen boliger i nærheten. Dersom Burmavegen blir brukt 

som atkomst vil det kunne gi negative virkninger på 
bomiljø. Ved bruk av Fryjordsvegen vil boliger i mindre 
grad bli berørt. 

Naturverdier  Det er registrert flere naturtypelokaliteter og rødlistede 
arter i nær tilknytning til steinbruddet. Rinna har viktig 
funksjon for Mjøsørret og drift må ikke medføre 
avrenning av slam og steinpartikler. Kantvegetasjon må 
ivaretas. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Området er i drift som masseuttak. Registrert som åpen 

skrinn fastmark i AR5. 



Skred  Aktsomhetskart angir nærhet til utløpsområde for 
snøskred. Potensiell skredfare jord- og flomskred i bekk 
sør for området. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Burmavegen går gjennom uttaksområdet. Atkomst til 

området må skje langs Fryjordsvegen. 
Områdets avgrensning  Området er avgrenset etter dagens utstrekning.  
Annet  Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området. 

Bestemmelsene knyttet til formålet skal sikre at 
masseuttaket blir regulert og får konsesjon for ev. videre 
drift.  

 
Konklusjon  Det foregår masseuttak i dag, uten at det er regulert eller 

gitt konsesjon. Det er gitt dispensasjon for å drive 
masseuttaket. 
 
Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området.  
Bestemmelsene knyttet til formålet skal sikre at 
masseuttaket blir regulert og får konsesjon for ev. videre 
drift. 
 
Endringen anbefales tatt inn i planen. 

 

 



Nummer – navn 126 Dam Kroken 
Gnr./bnr. 50/41, 50/1, 50/168, 50/225, 59/81, 59/1, 0/1 
Størrelse (ca.) 70 daa 
Ønsket formål Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (kraftanlegg) 
Dagens bruk Kraftanlegg, turområde 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Adkomst fra Birkebeinervegen.  
Flom og overvann  Området ligger ved Mesnaelva. Det er gjort tiltak for å 

sikre kraftverksanlegget mot flom. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Området er et mye brukt friluftsområde sommer og 

vinter. Ethvert tiltak i området må hensynta 
friluftsinteressene i anleggs- og driftsfase.  



Barn og unge  Området er mye brukt av barn og unge. Ethvert tiltak i 
området må hensynta barn og unge i anleggs- og 
driftsfase. 

Bokvalitet  Ingen konsekvens. 
Naturverdier  Området er en del av vassdragsnaturen langs 

Mesnavassdraget. Det er likevel ingen spesielt verdifulle 
naturtyper innenfor området. Vannfugl har tidvis tilhold 
innenfor området, men området har begrenset betydning 
for sårbare arter. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for landskap. Tiltak bør gjøres lite 
synlige i landskapsbildet. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 
Landbruk  Skog av middels og høy bonitet. Ikke del av større 

sammenhengende område.  
Skred  Ingen kjent skredfare.  
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert adkomst fra Birkebeinervegen. 
Områdets avgrensning  Området er avgrenset etter dagens tekniske infrastruktur 

tilknyttet damanleggene.  
Annet  Kraftverksanlegg bygget på 1980-tallet og ombygd i 2018. 

Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området. Tiltak i 
direkte tilknytning til damanlegget behandles etter annet 
lovverk enn plan- og bygningsloven, og Lillehammer 
kommune er høringspart i forbindelse med slike saker. 
Tiltak som ikke omhandler kraftanlegget er søknadspliktig 
etter plan- og bygningsloven.  

 
Konklusjon  Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området. Tiltak 

direkte tilknyttet kraftproduksjon vil behandles av andre 
myndigheter med Lillehammer kommune som 
høringspart.  
 
Endringen anbefales tatt inn i planen. 

 

 



Nummer – navn 127 Dam Nord Mesna 
Gnr./bnr. 60/14, 50/1 
Størrelse (ca.) 6 daa 
Ønsket formål Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (kraftanlegg) 
Dagens bruk Kraftanlegg, turområde 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 



Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Adkomst via privat veg.  
Flom og overvann  Området ligger ved Nord-Mesna. Det er gjort tiltak for å 

sikre kraftverksanlegget mot flom. 
Friluftsliv/grønnstruktur  Mesnasaga er et mye brukt friluftsområde. Det er 

imidlertid liten ferdsel i tilknytning til strandsonen som 
her er lite fremkommelig. Fritidsboliger ligger tett inntil 
kraftverksanlegget og det må tas hensyn til disse ved tiltak 
i området. 

Barn og unge  Området har begrenset funksjon for barn og unge. 
Kraftverksanlegg må være sikret mot uhell/ulykker. 

Bokvalitet  Fritidsboliger ligger tett inntil kraftverksanlegget og det 
må tas hensyn til disse ved tiltak i området. 

Naturverdier  Det er ikke registrert verdifulle naturtyper eller 
artsforekomster innenfor området for kraftverksanlegg. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for landskap. Tiltak bør gjøres lite 
synlige i landskapsbildet.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 
Landbruk  Skog av lav bonitet og uproduktiv skog.  
Skred  Ingen kjent skredfare.  
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert atkomst langs Mesnasagvegen 
Områdets avgrensning  Området er avgrenset etter dagens tekniske infrastruktur 

tilknyttet damanleggene.  
Annet  Kraftverksdam opprinnelig etablert på 1930-tallet og 

oppgradert i 2017. Formålsendringen gjengir faktisk bruk 
av området. Tiltak i direkte tilknytning til damanlegget 
behandles etter annet lovverk enn plan- og 
bygningsloven, og Lillehammer kommune er høringspart i 
en slik prosessforbindelse med slike saker. Tiltak som ikke 
omhandler kraftanlegget er søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven. 

 
Konklusjon  Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området. Tiltak 

direkte tilknyttet kraftproduksjon vil behandles av andre 
myndigheter med Lillehammer kommune som 
høringspart.  
 
Endringen anbefales tatt inn i planen. 

 

 



Nummer – navn 128 Modellflybane ved Torpavegen 
Gnr./bnr. 1/8 
Størrelse (ca.) 19,7 daa 
Ønsket formål Idrettsanlegg (modellflybane) 
Dagens bruk Modellflybane 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart Ortofoto 

 

Ikke tilgjengelig (dekket av sky) 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Via fylkesveg (Torpavegen). 
Flom og overvann  Det er ikke kartlagt flomveger i området. Det vurderes 

ikke å være spesielle utfordringer med håndtering av flom 
og overvann i området. Det må ikke utføres tiltak som 
fører til ytterligere drenering av myr i området. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Området er lite brukt til friluftsliv. Modellflyaktivitet kan 
medføre noe støy i nærområdet. Dette vurderes likevel 
ikke å være av et slikt omfang at det gir vesentlige 
forstyrrelser. 

Barn og unge  Ikke kjent konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Enkelte fritidsboliger i nærheten. Støy fra modellfly 

vurderes å være av begrenset omfang. 
Naturverdier  Det er ikke registrert verdifulle naturtyper i området. 

Modellflyaktivitet kan gi noe forstyrrelse av fugleliv og en 
må unngå aktivitet om våren. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som tilstrekkelig 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 



Landbruk  Området er i drift som modellflybane, men grenser til 
arealer som er oppdyrket. Registrert som jorddekt 
fastmark i AR5. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Tidligere deponi for kloakkslam. Deponiet vurderes ikke å 

være av betydning for dagens arealbruk.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert adkomst fra Torpavegen.  
Områdets avgrensning  Området er avgrenset etter dagens utstrekning.  
Annet  Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området, iht. gitt 

dispensasjon. 
 
Konklusjon  Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området, iht. gitt 

dispensasjon. 
 
 Endringen anbefales tatt inn i planen. 

 

 



Nummer – navn 129 Skytebane Rinna 
Gnr./bnr. 19/8, 19/5 
Størrelse (ca.) 6 daa 
Ønsket formål Idrettsanlegg (skytebane) 
Dagens bruk Skytebane 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Via privat veg (Burmavegen). 
Flom og overvann  En mindre flomveg er angitt gjennom skytebaneområdet 
Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med spesielt verdifulle friluftsområder. 
Barn og unge  Ikke kjent konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Bolig ved Rugsveen nord for området. Ingen kjent konflikt 

knyttet til støy. 



Naturverdier  Det er ikke kjent forekomst av verdifulle naturtyper eller 
artsforekomster innenfor skytebanen. Det er ikke kjent 
forekomster av vilt som vil kunne være sårbart for 
støy/forstyrrelse. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Området er i drift som skytebane. Registrert som jorddekt 

fastmark og bebygd i AR5. Randsone rundt skytebane 
registrert som skog av høy bonitet. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Skytebaneaktiviteten tilsier grunnforurensning med 

tungmetaller. Omfang er ukjent. Ved eventuelle 
gravearbeider må det tas hensyn til dette. 

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert adkomst fra Burmavegen.  
Områdets avgrensning  Området er avgrenset etter dagens utstrekning.  
Annet  Området har vært i bruk som skytebane for lerdueskyting 

siden 1980-tallet. Formålsendringen gjengir faktisk bruk 
av området. 

 
Konklusjon  Området har vært i bruk som skytebane for lerdueskyting 

siden 1980-tallet. Formålsendringen gjengir faktisk bruk 
av området.  
 
Endringen anbefales tatt inn i planen. 

 

 



Nummer – navn 131 Dam Reinsvatnet 
Gnr./bnr. 187/1, 202/1 
Størrelse (ca.) 1 daa 
Ønsket formål Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (kraftanlegg) 
Dagens bruk Kraftanlegg 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Adkomst via privat veg.  
Flom og overvann  Området ligger ved utløpet av Reinsvatnet og omfatter et 

mindre damanlegg. Anlegget forutsettes utformet på en 
slik måte at det tåler større flommer. 



Friluftsliv/grønnstruktur  Området er mye brukt i friluftslivssammenheng. Det er 
tilrettelagt fiskeplass/fiskebrygge like nedenfor anlegget. 
Tiltak i området må hensynta dette.  

Barn og unge  Det er tilrettelagt en fiskeplass nedenfor damanlegget. 
Anlegg må være sikret mot uhell/ulykker. 

Bokvalitet  Fritidsboliger ligger ved sæterområdet nord for anlegget 
og det må tas hensyn til disse ved tiltak i området. 

Naturverdier  Det er ikke kartlagt verdifulle naturtyper eller 
artsforekomster i direkte tilknytning til området. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for landskap. Nær sæterområdet 
ved Ytre Reina. Tiltak bør gjøres lite synlige i 
landskapsbildet.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 
Landbruk  Skog av lav bonitet og innmarksbeite.  
Skred  Ingen kjent skredfare.  
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert atkomst langs Reinavegen. 
Områdets avgrensning  Området er avgrenset etter dagens tekniske infrastruktur 

tilknyttet damanlegget.  
Annet  Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området. Tiltak i 

direkte tilknytning til damanlegget behandles etter annet 
lovverk enn plan- og bygningsloven, og Lillehammer 
kommune er høringspart i en slik prosessforbindelse med 
slike saker. Tiltak som ikke omhandler kraftanlegget er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

 
Konklusjon  Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området. Tiltak 

direkte tilknyttet kraftproduksjon vil behandles av andre 
myndigheter med Lillehammer kommune som 
høringspart.  
 
Endringen anbefales tatt inn i planen. 

 

 



Nummer – navn 132 Dam Mellsjøen 
Gnr./bnr. 202/1 
Størrelse (ca.) 2,2 daa 
Ønsket formål Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (kraftanlegg) 
Dagens bruk Kraftanlegg 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Adkomst via privat veg.  



Flom og overvann  Området ligger ved utløpet av Mellsjøen og omfatter et 
mindre damanlegg. Anlegget forutsettes utformet på en 
slik måte at det tåler større flommer. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Området er mye brukt til friluftsliv.  
Barn og unge  Området har begrenset funksjon for barn og unge. Anlegg 

må være sikret mot uhell/ulykker. 
Bokvalitet  Det ligger ingen fritidsboliger i umiddelbar nærhet til 

anlegget.  
Naturverdier  Det er ikke registrert verdifulle naturtyper innenfor 

området. Elveløpet nedstrøms damanlegget er kanalisert 
og anlegget utgjør et vandringshinder for fisk. En rødlistet 
lav forekommer langs elveløpet nedenfor damanlegget. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssone for landskap. Tiltak bør gjøres lite 
synlige i landskapsbildet.  

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 
Landbruk  Registrert som jorddekt fastmark i AR5.  
Skred  Ingen kjent skredfare.  
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert atkomst langs Elgåsvegen. 
Områdets avgrensning  Området er avgrenset etter dagens tekniske infrastruktur 

tilknyttet damanlegget.  
Annet  Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området. Tiltak i 

direkte tilknytning til damanlegget behandles etter annet 
lovverk enn plan- og bygningsloven, og Lillehammer 
kommune er høringspart i en slik prosessforbindelse med 
slike saker. Tiltak som ikke omhandler kraftanlegget er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

 
Konklusjon  Formålsendringen gjengir faktisk bruk av området. Tiltak 

direkte tilknyttet kraftproduksjon vil behandles av andre 
myndigheter med Lillehammer kommune som 
høringspart.  
 
Endringen anbefales tatt inn i planen. 

 

 



Nummer – navn 133 Røyslivegen 
Gnr./bnr. 85/6 
Størrelse (ca.) 14,3 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Avskoget 
Formål i KPA 2011-2024 Næring 
Status Arealet er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel 2011-

2024. Konsekvensutredningen gjelder endring av formål fra 
næring til bolig. Området er tidligere konsekvensutredet til 
næringsformål. 

 

Grunnkart 

 



Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger innenfor eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4,5 km  
Bybusstopp: ca. 250 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 100-600 m 
Bo- og servicesenter: ca. 4,5 km 

Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveg langs Røyslivegen.  
Friluftsliv/grønnstruktur  Avsatt til bebyggelse og anlegg, ingen ny vurdering.  
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.   
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres.  

Bokvalitet  Støy langs Røyslivegen må undersøkes.  
Østvendt. 

Naturverdier  Avsatt til bebyggelse og anlegg, ingen ny vurdering.  
Landskap/kulturlandskap  Ikke i hensynssone for landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Avsatt til bebyggelse og anlegg, ingen ny vurdering. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir høy aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Nær kommunal VA-ledning. Overvann må håndteres på 

en forsvarlig måte, og slik at VA-nettet eller nærliggende 
bekker ikke belastes. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 



Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting og 
flerkjernestruktur (Røyslimoen), og er i tråd med 
overordnet plangrep. 

Annet  Området er lite aktuelt som næringsområde. Området 
ligger mellom ny bebyggelse på Solhøgda og Røyslivegen, 
og området er mer egnet til bolig enn næring.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bruk av kollektiv, sykkel og 

gange til de daglige målpunkter og til sentrum, og er i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer og overordna 
plangrep. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B26. 
 

 



Nummer – navn 134 Jevnebakken 
Gnr./bnr. 6/20 
Størrelse (ca.) 22,6 daa 
Ønsket formål Næring 
Dagens bruk Dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 Bolig 
Status Arealet er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel 2011-2024. 

Konsekvensutredningen gjelder endring av formål fra bolig til 
næring. Området er tidligere konsekvensutredet til boligformål. 

 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 



Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Kort avstand til E6, nært hovedvegnett (Paul A. Owens 

veg). Veg til E6 går gjennom bebygd strøk. 
Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveg langs Paul A. Owens veg.  
Friluftsliv/grønnstruktur  Avsatt til bebyggelse og anlegg, ingen ny vurdering.  
Barn og unge  Adkomst til området går gjennom Vingrom sentrum. 

Boliger nær området. Virksomheter må sikre arealer. Det 
kan være behov for trafikksikkerhetstiltak langs   

Naturverdier  Avsatt til bebyggelse og anlegg, ingen ny vurdering.  
Landskap/kulturlandskap  Ikke i hensynssone for landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Avsatt til bebyggelse og anlegg, ingen ny vurdering. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir usikker aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Nær kommunal VA-ledning. Overvann må håndteres på 

en forsvarlig måte, og slik at VA-nettet eller nærliggende 
bekker ikke belastes. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene. 

Overordnet plangrep  Området ligger tett på eksisterende og fremtidige 
næringsområder og er delvis i tråd med overordnet 
plangrep fortetting. 

Annet  Det ligger næringsarealer i nærheten, som kan gjøre 
området mindre attraktivt som boligområde.  

 
Konklusjon  Området er egnet som næringsareal.  

 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: N2. 
 

 


