
Nummer – navn 77 Nordsetervegen 280 
Gnr./bnr. 48/6 
Størrelse (ca.) 3,5 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Boligeiendom 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart 

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Ligger inntil eksisterende byggesone 

Skysstasjonen: ca. 3,5 km  
Bybusstopp: ca. 300 m 
Barnehage, skole, dagligvare, bo- og servicesenter: ca. 2-2,5 
km 

Flom og overvann  Det er ikke kjent flomveger som må ivaretas. Utbygging kan 
gi raskere avrenning og ved eventuell utbygging må det 
sikres at ikke nedenforliggende områder får økte 
problemer med overvann. 



Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
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  Ikke i støysone. Vestvendt og gode solforhold. 
Naturverdier  Eiendommen er bebygd og opparbeidet. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter på eiendommen. Potensialet 
for verdifullt biologisk mangfold vurderes som begrenset. 
Tidligere registrert naturtypelokalitet på oversiden av 
eiendommen omfatter gjengrodd kulturmark og vurderes å 
være uten spesiell verdi. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

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

Kulturminner/kulturmiljø  Eiendommen er bebygd og opparbeidet. Det er ikke kjent 
kulturminner fra eiendommen, men flere kulturminner 
finnes i området. Potensialet for nye funn må avklares med 
kulturarvenheten. 

Landbruk  Ligger som ei «øy» i regulert område med skog og boliger 
nærmest. Det er ikke påregnelig med driftsulemper for 
landbruket. Ikke dyrkbare arealer. 

Skred  Området er relativt bratt, men det er ikke angitt potensiell 
skredfare. Ved eventuell utbygging er det likevel viktig at 
det gjøres geotekniske vurderinger av jordmasser. 

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

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Tilgang til kommalt VA. Overvann må håndteres på en 

forsvarlig måte, og slik at VA-nettet eller nærliggende 
bekker ikke belastes. Infiltrering i grunn kan være vanskelig 
på grunn av kort veg ned til fjell. 
Adkomst via Nordsetervegen. Det forutsettes tillatelse til 
ytterligere bruk av adkomstveg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning vil ikke gi innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.  

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under fortetting av eksisterende 
byggeområde, men ikke flerkjernestruktur. Innspillet er 
delvis i tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Gangavstand til bybusstopp. Beliggenheten legger opp til 

bilbasert transport til andre daglige målpunkter, og er ikke i 
tråd med statlige og regionale retningslinjer.  
 
Innspillet er delvis i tråd med overordnet plangrep. 
Området ligger inneklemt mellom boliger, innenfor den 
langsiktige byvekstgrensa, og det vil være mer rasjonelt å 
utnytte dette arealet enn å ta i bruk nye områder som 



forskyver grensa for bebyggelse. Området er også 
begrenset i areal. 
 
Området kan vurderes tatt inn ved behov. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: B11. 
 


