
Miljøforhold 
l(ommentar Konsekvens Redegjørelse 

Landskap og blågrønn struktur Området ligger innenfor et viktig 
kulturlandskap på Tanumplatået. 
Området ligger i en skogkledt 
skråning rett vest for et boligområde 
som i dag har en klar avgrensing mot 
skog og landbruksområder. Tiltaket vil 
bryte denne avgrensingen og vil bli 
godt synlig i skråningen opp mot 
Kirkerudbakken. 

Området vil ligge nedenfor 
området som i 
Kommunedelplan 2013-2030 er 
avsatt til alpinbakke. Området 
tiltenkt boliger ligger på en 
naturlig hylle i terrenget og vil 
derfor ikke være synlig når man 
ser opp mot området og 
Kirkerudbakken, kun når man 
ser direkte på området fra Rud 
vil det være merkbart. På 
området nord-vest for 
Kirkerudbakken er det i dag 
bebyggelse på samme 
høydenivå. Tiltaket vil derfor 
heller ikke bryte noen klar 
av rensnin . 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

Området består av skog med høy 
bonitet. Skogområdet har begrenset 
verdi som skogbruksområde ut fra 
beli enhet o terren forhold 

Naturmangfold 

Kulturminner og kulturmiljø 

Støy 

Forurensning 

I området rett nord for tiltenkt 
plassering av boliger er det registrert 
en viktig naturtypelokalitet med store 
gamle trær. Området bør undersøkes 

Området inngår i kulturlandskap i 
kommunedelplanen for kulturminner 
og kulturmiljø og inngår i 
kommunedelplanen for Tanum og 
Hornimarka. Veifar mellom Tanum og 
Haug gård er i denne planen båndlagt 
etter lov om kulturminner. Adkomst er 
tenkt å bli via denne veien og antas å 
medføre behov for opparbeidelse av 
denne. 

Området er ikke støyutsatt fra trafikk 
iht. retningsgivende støykart vist 
nedenfor. 

Det er ingen kjent grunnforurensning i 
området og området er ikke spesielt 
utsatt for luftforurensnin . 

Området tiltenkt boliger var 
tidligere del av frukthage og det 
er derfor ingen gammel skog 
her. 
I Kommuneplanens area/del 
2013-2030, er området rett nord 
for tiltenkt boligområde avsatt 
som en del av Kirkerudbakken, 
og i samarbeid med grunneier 
vil skisenteret bevare mest 
mulig av de store gamle trærne 
som er bevaringsverdige ved 
anleggelse av planlagt 
lø etrase. 
Det må presiseres at området i 
kommunedelplanen er omtalt 
som omkringliggende område 
til Tanumplatået og Hornimarka, 
og ligger helt i randsonen. 
Veifaret er i dag alt opparbeidet 
for kjøring med utryknings 
kjøretøy. Teknisk infrastruktur 
er også lagt i bakken her. 
Veifaret benyttes i dag som 
adkomst for Ases vei 179 som 
ligger rett sør for tiltenkt 
boligfelt. 
Del av samme veifar østover er i 
dag adkomstvei for Ases vei 
182, 178 o 176 10 lei/i heter. 

Samfunnsmessi e forhold Konsekvens 
Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon 
og folkehelse 

Området er kartlagt som et viktig 
nærturområde og dette området vil bli 
redusert med tiltaket. 

Området er vanskelig 
tilgjengelig, men om 
Kirkerudbakken utvides vil 



Området er nordøstvendt, og vil ha området få økt tilgjengelighet. 
begrensede solforhold Vinter vil det være skibakke og 

om sommeren trenings- og 
turområde 

Barn og unge Det er ikke kjent om det konkrete Området benyttes i dag ikke til 
området brukes til lek. verken tur eller lek, men 

tilgjengeligheten vil bli økt ved 
anleaaelse av skibakke. 

Transportbehov Området ligger ikke sentralt mht. Ved bruk av gangveier vil 
offentlig kommunikasjon og vil få ca. 1 avstanden være noe kortere til 
km til nærmeste busstopp med buss ca. 700 m. 
hyppige avganger. Området antas å 
få høy bilbruk (men det er snakk om 
få boliqer), 

Teknisk infrastruktur Området antas å greit kunne tilknyttes Veifar for å komme til området 
eksisterende infrastruktur, men er i dag adkomst vei for 
veifaret langs området er båndlagt eksisterende bolig. 
etter kulturminneloven og det må 
antagelig opparbeides en ny adkomst 
til området. 

Sosial infrastruktur Området ligger i Emma HjorUSkui 
barneskolekrets som har 
kapasitetsproblemer, mens 
ungdomstrinnet (Vøyenenga) har god 
kapasitet. Det er også forventet 
kapasitetsproblemer i 
barnehaqeopptaksområdet. 

Næringsliv og sysselsetting Ingen konsekvenser 
ROS-analyse Risiko 

(Sannsynlighet/ 
Konsekvens) 

Naturrisiko Løsmassene i området består dels av Det vil bli foretatt rassikring ved 
(grunnforhold, skred, flom, tynt torvdekke, tykk strandavsetning anleggelse av løypetrase i 
radon) og randmorene. Det er usikker området ovenfor tiltenkt 

radonforekomst, men radon må boligområde. 
uansett forebygges ved bygging av 
boliger iht. gjeldende teknisk forskrift. 
Sydvest for området er det registrert 
steinsprangfare, slik at deler av 
området kan ligge innenfor område 
som kan nås av steinsprano. 

Teknisk og sosial infrastruktur Ingen kjente konsekvenser, men 
(vei, institusjoner, veifaret må opparbeides og utformes 
utrykn i nq setater) for tilcienqeliohet for utrvkninq. 
Virksomhetsrisiko Ingen kjente forhold 
(bl.a. støy, forurensninq) 


