
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. 

 


