
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.  

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 nær 
Jørstadmoen. 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. 

 


