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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. 

 


