
Nummer – navn 138 – Øyresvika Odden 
Gnr./bnr. 30/3, 30/39, 30/237 
Størrelse (ca.) 16,7 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Bebygd, spredt skog/lav vegetasjon 
Formål i KPA 2011-2024 Bolig 
Kommentar Eiendommen er uregulert og fanges opp av LSB-analyse. 

Forslagsstiller ønsker LSB med maks. 6 nye boenheter.  
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 4 km  
Bybusstopp: ca. 300 m 
Barnehage, skole, dagligvare: ca. 1-2,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 4 km 

Flom og overvann  Øyresbekken ligger i sør og bebyggelse må etableres i 
sikker avstand mhp. jord- og flomskred langs bekkedalen. 

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, delvis rød støysone i tilknytning til E6 og lokalveg. 
Støyskjerming kan være aktuelt. Østvendt. 

Naturverdier  Området består av bebyggelse, eldre 
hageareal/kulturmark og løvblandingsskog. Potensialet for 
krevende arter vurderes som begrenset, men 
kunnskapsgrunnlaget vurderes som noe begrenset. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor i hensynssone for kulturlandskap.  
Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Potensiale for funn av 

kulturminner på nordre deler av eiendommen må 
avklares nærmere. 

Landbruk  Bebygd areal, skog av høy bonitet, ikke del av større 
sammenhengende område. 

Skred  Søndre del av området ligger delvis innenfor 
aktsomhetsområde mhp. jord- og flomskred. Ved evt. 
utbygging må det gjøres nærmere vurdering rundt dette. 

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

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

Adkomst fra Vingromsvegen.  
Områdets avgrensning  Dersom området tas inn bør det ses i sammenheng med 

eiendommen mot nord, hvor det også er innspill (se KU 
nr. 62). 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. 

 

 


