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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. 

Delvis tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: N1. 
 


