
Nummer – navn 72 – Vårsetergrenda Vårsetervegen 
Gnr./bnr. 65/1 
Størrelse (ca.) 7,5 daa 
Ønsker formål Bolig  
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

Ortofoto 

 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone. 

Skysstasjonen: ca. 5 km  
Bybusstopp: ca. 550 m 
Barnehage: ca. 750 m, ca. 2 km med bil pga. lang omveg 



Skole, dagligvare: ca. 0,8-1,5 km 
Bo- og servicesenter: ca. 4,5 km 

Flom og overvann  Bekk rett sør for området. Flomvegskart viser en liten 
potensiell flomveg som må ivaretas. Utbygging kan gi 
økt/raskere avrenning, og kan sammen med andre 
utbygginger bidra til økte utfordringer i nedenforliggende 
områder. Overvann må håndteres på egen eiendom, og 
ikke ledes til bekk. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Inngrep må hensynta ev. friluftsområder. 
Barn og unge  Røyslimoen skolekrets 

Trygg skoleveg må sikres.  
Møteplasser for barn og unge må sikres. Trygg veg fra 
området til møteplassene må sikres. 

Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog. Ingen registreringer av 

naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet vurderes 
som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Delvis innenfor hensynssone for landskap. 
Landskapsinngrep og fjernvirkning må vurderes. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Aktsomhetskart angir ingen skredfare i dette området. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon viser lav til moderat 
aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA-nett. Ev. utbygging av 

boliger vil kreve trykkforsterker for framføring av vann.  
Adkomst fra Vårsetervegen. Vårsetervegen er smal, det er 
vanskelig å få plass til fortau. Vegen har en del 
utfartstrafikk til friluftsområder. 

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. 

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer. Mulig konflikt med landskapshensyn. Kan 
vurderes ut i fra boligbehov. 
 
Vanskelig å få til trafikksikker adkomstveg. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 


