
Nummer – navn 145 Roterud øvre 
Gnr./bnr. 74/5 
Størrelse (ca.) 2,3 daa 
Ønsket formål Bolig 
Dagens bruk Landbruk  
Formål i KPA 2011-2024 LNF 
 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Utenfor eksisterende byggesone.  

Skysstasjonen: ca. 7 km 
Bybusstopp: ca. 2 km 



Skole, barnehage, dagligvare: 2,5-3,5 km  
Bo- og servicesenter: ca. 6,5 km 

Flom og overvann  Det går bekk/flomveg nord for byggeområdet, og ved 
eventuell utbygging må det påsees at det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot flom, jf. TEK 17. Utskifting av stikkrenne og 
økt dimensjonering av bekkeløp må vurderes. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med 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 omfatter dels dyrkamark, dels kantsone/trær. 

Det er ikke kjent naturtyper eller arter fra området, og 
potensialet vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som noe mangelfullt. 

Landskap/kulturlandskap  Området inngår i et kulturlandskap i Roterudgrenda, men 
er ikke vist med hensynssoner i temakart, og konkrete 
landskapsverdier og landskapshensyn er ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Klassifisert som innmarksbeite i AR5.  
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad. 

Sikringssone vannverk  Nei 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning ikke i nærheten pr. i dag. Er 

planlagt, men ikke endelig besluttet. 
Økt avkjøring til Messenlivegen må avklares med 
vegvesenet. 

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  Området er foreslått som «erstatning» for tomt i gjeldende 
plan som ble tatt bort fordi den lå på dyrka mark.  

 
Konklusjon  Beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale 
retningslinjer eller overordnet plangrep.  
 
Innspillet er i konflikt med landbrukshensyn. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

 


