
 

 

 

Bærum kommune 

KU og ROS av innspill til kommuneplanen vurdert etter høring 

Utgave: 1 

Dato: 13.12.2017 



 1 

 

Bærum kommune Asplan Viak AS 

 

DOKUMENTINFORMASJON 

Oppdragsgiver: Bærum kommune 
Rapporttittel: KU og ROS av arealinnspill vurdert etter høring 
Utgave/dato: 1/ 13.12.2017 
Filnavn: KU og ROS av arealinnspill vurdert etter høring.docx 
Arkiv ID   
Oppdrag: 610575-01–Bistand ifm. rullering av KPA Konsekvensutredning og ROS-ana 
Oppdragsleder: Anne Merete Andersen 
Avdeling: Analyse og utredning 
Fag Reguleringsplan 
Skrevet av: Anne Merete Andersen/Erik Sivertsen 
Kvalitetskontroll: Kai Lande 
Asplan Viak AS www.asplanviak.no 



 2 

 

Bærum kommune Asplan Viak AS 

 

FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Bærum kommune for å gjøre enkel konsekvensutredning 
og ROS-analyse av innkomne innspill til kommuneplanens arealdel. Denne rapporten 
omhandler vurdering av innspill som har blitt vurdert etter offentlig høring av forslag til 
arealdelen.  

Anne Merete Andersen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

 

Sandvika, 13.12.2017 

 

 

Anne Merete Andersen Kai Lande 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING OG METODE 

1.1 Innledning 

Bærum kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen for perioden 2017-2035. 

Kommunen har engasjert Asplan Viak AS for å konsekvensutrede innspill til 

kommuneplanens arealdel i forbindelse med rulleringen av planen. 

Det er benyttet et metodeopplegg for konsekvensutredninger og ROS-analyse av innspill til 

kommuneplanens arealdel som skal sikre at plan- og bygningslovens krav til utredninger er 

tilfredsstilt. Det har vært viktig å ha fokus på vesentlige virkninger på det overordnede nivået 

en kommuneplan er på. 

Alle arealendringene som kommunen har ønsket skal inngå i konsekvensutredningen, er gitt 

en vurdering når det gjelder naturmessige og samfunnsmessige konsekvenser, samt en 

overordnet ROS-vurdering. Vurderingen bygger på innhenting av eksisterende kunnskap i 

tilgjengelige databaser, som beskrevet i kildelisten. Det har ikke vært en del av oppdraget å 

vurdere innspillene opp mot kommunens arealbruksstrategi. Dette er vurderingen som gjøres 

av kommunen i tillegg. 

1.2 Metode 

Endringer i kommuneplanens arealdel omfattes av forskrift om konsekvensutredning, og skal 

alltid konsekvensutredes, jf. § 2 bokstav a. 

Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpasset plannivået og være relevant i 

forhold til de beslutninger som skal tas og, så langt som mulig, basere seg på foreliggende 

kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Forskriften stiller prosess- og 

dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlig virkning. Det følger derfor at det i 

hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Hva som er 

vesentlige virkninger vil være situasjonsavhengig. En viktig forskjell mellom oversiktsplaner 

og detaljplaner et at oversiktsplanene ofte dreier seg om prioriteringer og verdivalg. 

Detaljplaner har ofte til hensikt å anvise de konkrete løsninger. Denne forskjellen skal 

reflekteres i dokumentasjonen som skal ligge til grunn for planvedtaket. For oversiktsplaner 

er bl.a. effektene av foreslått utbygging og evt. alternativ lokalisering viktig. Spørsmålet om 

detaljutforming av tiltaket er som oftest ikke relevant, men kan påpekes dersom det er 

forhold som det er viktig at blir løst i oppfølgende planarbeid. 

Drøftinger av konsekvenser av forslag til endret arealbruk bør ta utgangspunkt i relevante 

nasjonale, regionale og lokale planer for miljø og samfunnsutvikling. Disse er oftest nedfelt i 

rikspolitiske retningslinjer, fylkesplaner og kommuneplaner. 
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Vurderingstema 

Konsekvensutredning ROS-analyse 

Miljømessige forhold Samfunnsmessige forhold  

1. Landskap og blågrønn struktur 

2. Naturressurser 

 

3. Naturmangfold 

4. Kulturminner og kulturmiljø 

5. Støy 

6. Forurensning 

 

7. Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

8. Barn og unge 

9. Transportbehov 

10. Teknisk infrastruktur 

11. Sosial infrastruktur 

12. Næringsliv og sysselsetting 

 

13. Naturrisiko (grunnforhold, skred, flom, radon) 

14. Teknisk og sosial infrastruktur (Vei, institusjoner, 

utrykningsetater) 

15 Virksomhetsrisiko (støy, forurensning) 

 

 

 

Vurderingskriterier 

Alle temaer vurderes etter et sett kriterier som hvor forslagene blir kategorisert til å gi Liten 

negativ-, ingen-, positiv konsekvens, middels- eller usikker negativ konsekvens, stor eller 

svært stor negativ konsekvens. 

 

Vurderingen er tilpasset det overordnede nivået, og det vil være mange nyanser innenfor de 

ulike fargene, noe som fremkommer av beskrivelsen av det enkelte området. I prinsippet kan 

stor negativ konsekvens for et av temaene gi stor negativ konsekvens for innspillet som 

helhet, avhengig av områdets størrelse, og del av området som blir berørt. Et eksempel er at 

forslag til arealbruksendring i et område bestående utelukkende av den viktige naturtypen rik 

edelløvskog (kategori B) vil gi stor negativ konsekvens. Hvis naturtypen hadde vært del av et 

større utbyggingsområde ville innspillet fått usikker konsekvens fordi det ville vært mulig å 

ivareta naturtypen i en eventuell utbygging. Et annet eksempel er ROS-analysen hvor 

nærhet til bekk i et lite område vil kunne gi stor negativ konsekvens. I et større område vil 

bekken være verdifull blågrønn struktur for boligområdet, og ville dermed blitt kategorisert 

som usikker konsekvens, avhengig av byggegrense mot blågrønnstruktur og eventuelle 

avbøtende tiltak. 

Generelt er det dokumentasjonskrav ved reguleringsplaner knyttet til flere av de ovennevnte 

temaene. Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap. II og 

kulturminnelovens § 9, samt at det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse som blant 

annet omtaler flom og skred. Det vil si at det selv om det i denne konsekvensutredningen 

skulle fremgå at det ikke er kjente konsekvenser knyttet til for eksempel biologisk mangfold, 

kulturminner eller flom og skred, skal det likevel utredes også ved en eventuell 

reguleringsplan. 

De tematiske vurderingene forutsettes supplert med kommunens egne strategiske 

vurderinger. 
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1.3 Kildeliste 

 http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx 

Bærum kommunes kartportal – sjekket for kulturminner, naturmangfold, forurenset grunn, 

flom og skredfare 

 http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

Norsk geologiske undersøkelses kartportal – sjekket for grunnforhold, radon, naturmangfold, 

kulturminner, flomsoner og skredfare. 

 http://www.miljostatus.no/kart/ 

Miljødirektoratets kartportal – sjekket for luftforurensning, støy, forurensning 

 Bærum kommunes skolebehovsbehovsplan 

 Bærum kommunes utkast til barnehagebehovsplan 

 Opplysninger mottatt av Bærum kommune 

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx
http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.miljostatus.no/kart/
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2 AREALINNSPILL SOM ER VURDERT ETTER 
HØRING 

2.1 Østre Frogner gård - seniorboliger 

25. Østre Frogner gård - 

seniorboliger 

 

 
Kartskisser som viser området 

 

Dagens formål: LNFR 

Foreslått 

formål: 

Bolig fremtidig 

Arealstørrelse: Ca. 12 daa 

Forslagsstiller: Aksel Anton 

Mølle 

(grunneier) 

 

Beskrivelse: 

Skogsområde ved Østre Frogner 

gård er foreslått omdisponert til 

boligformål med hensikt å regulere 

området til seniorboliger. 

 

 

Tema 

 

 

Konsekvens 

 

Redegjørelse 

 

Miljøforhold  

 

  

Landskap og blågrønn struktur 

 

 Området er i kommuneplanen innenfor en 

hensynssone for landskap, hvor det skal legges 

særlig vekt på å ivareta kulturlandskapets verdier. 

Tiltaket vil bli eksponert i landskapet fra flere kanter 

da skogen fjernes og området ligger i skrånende 
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terreng. Etablering av boligbebyggelse vil bidra til 

fragmentering av kulturlandskapet og svekke dets 

verdi. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, kulturlandskap) 

 Området består i dag hovedsakelig av skog med 

høy bonitet og noe uproduktiv skog samt noe 

bebygd areal. Arealene antas også godt egnet til 

korndyrking mht. jordsmonn. Området inngår i et 

større kulturlandskap. Ved nedbygging kan ikke 

jord/skog drives. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter i eller i tilknytning til planområdet. Ingen kjente 

konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det ligger to nyere tids kulturminner i planområdet. 

Tiltaket blir også liggende tett på kulturmiljøet ved 

gården som er en del av et større kulturlandskap. 

Det antas at det er potensial for nye 

kulturminnefunn. 

Støy   Området ligger sannsynligvis utenfor gul sone for 

vegtrafikkstøy. Retningsgivende støykart for veistøy 

vises under. Økt trafikk pga. tiltaket vil ikke gi 

merkbar støyendring i området. 

 

Forurensning  Det er ingen kjente registreringer av forurenset 

grunn i området.  

 

Samfunnsmessige forhold 

 

 

Konsekvens 

 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Det er ikke kjent at selve området brukes til 

rekreasjon mm. Det går imidlertid en turløype på 

Frogner-Tandbergveien forbi deler av planområdet 

og gjennom gården mot vest. 

Barn og unge 

 

 Det er ikke kjent om det konkrete området brukes til 

lek. Ingen kjente konsekvenser. 

Transportbehov 

 

 Området ligger usentralt i forhold til servicetilbud og 

kollektivtransport. Det er sannsynlig at trafikk til/fra 

området får svært høy bilandel. 

Teknisk infrastruktur 

 

 Området antas å kunne knyttes til eksisterende 

teknisk infrastruktur i nærområdet. 

Sosial infrastruktur   Det er kapasitetsproblemer i barnehage og på 

barneskole, men god kapasitet på ungdomstrinnet. 

Barnehage- og skolekapasitet anses lite aktuelt pga. 

tiltenkt bruk som seniorboliger. 

Næringsliv og sysselsetting  Eventuell service og næringstilbud i tilknytning til 

seniorboligene kan være aktuelt og kan gi noen få 

arbeidsplasser.  

 

ROS-analyse 

 

Risiko 
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 (Sannsynlighet/

Konsekvens) 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Løsmassene i området består av tykk marin 

avsetning. Deler av området ligger innenfor sone 

som er klassifisert som risikoklasse 2 mht. leirskred. 

Området er vist med moderat til lav aktsomhetsgrad 

for radon. Radon må forebygges ved bygging av 

boliger iht. gjeldende teknisk forskrift. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

(vei, institusjoner, utrykningsetater) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(bl.a. støy, forurensning) 

 Ingen kjente forhold. 

 

  

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer bygging på et skogsområde i tilknytning til kulturlandskapet rundt Østre Frogner gård. 

Området inngår i en hensynssone for landskap. Forslaget innebærer et tiltak som vil bidra til fragmentering av 

kulturlandskapet og svekke dets verdi. Tiltaket medfører også nedbygging av naturressurser. 

 

Med den usentrale beliggenheten vil tiltaket medføre et daglig transportbehov som vil gi økt biltrafikk. 

 

Etablering av boligarealer inne i LNF-områder vil redusere kulturlandskapskvalitetene i området, og kunne 

medføre økt utbyggingspress på gjenværende arealer. Området bør eventuelt være gjenstand for en samlet 

planlegging på reguleringsplannivå.  

 

Området kan være utsatt for leirskred. 
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2.2 Grorudenga gård 

26. Grorudenga gård

Kartskisser som viser områdene 

Dagens formål: LNFR 

Foreslått 

formål: 

Bolig 

nåværende og 

fremtidig 

Arealstørrelse: Ca. 20 daa 

Forslagsstiller: Egill Bø og 

Hafida 

Elmassoudi 

(grunneier) 

Beskrivelse: 

Forslaget omfatter endring fra LNFR 

til bolig for en eiendom som 

inneholder bolig i dag samt en 

ubebygd skogseiendom i syd, samt 

et større område i nord som ønskes 

endret fra LNFR til framtidig bolig. 

Tema Konsekvens Redegjørelse 

Miljøforhold 

Landskap og blågrønn struktur Områdene ligger ikke veldig eksponert i landskapet. 

Det må vurderes videre hvordan bekkefaret 

gjennom det nordre området skal ivaretas. 

 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, kulturlandskap) 

Områdene består av en blanding av bebygde 

arealer, uproduktiv skog, noe skog med høy bonitet 

og fulldyrka jord. Bebyggelse av områdene 

medfører dels nedbygging av potensielt produktive 

arealer som er registrert med god jordkvalitet. 

Naturmangfold Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter i eller i tilknytning til planområdet. Ingen kjente 

konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i eller i tilknytning 

til planområdet. Ingen kjente konsekvenser. 

Støy Området er ikke støyutsatt. Økt trafikk pga. tiltaket 

vil neppe gi merkbar støyendring i området. 

Forurensning Det er ingen kjent grunnforurensning i området og 

området er ikke utsatt for luftforurensning. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

Området er registrert som jordbrukslandskap ved 

kartlegging av friluftsområder. Det er ikke kjent om 

området brukes av nærmiljøet, men det går en sti 

gjennom området hvor forbindelsen bør vurderes 

ivaretatt videre. Området grenser til areal regulert til 
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park i vest. 

Barn og unge Ingen kjente konsekvenser. Området kan tenkes 

brukt til skilek om vinteren og dette vil bli redusert. 

Transportbehov Området ligger usentralt med tanke på knutepunkter 

og servicetilbud, men har bussholdeplass ca. 5-600 

m fra området. Det er sannsynlig at trafikk til/fra 

området får høy bilandel, både til/fra boligene og 

arbeidsplasser tilknyttet hønsefarmen. Det er fra før 

stor trafikk på veiene i Lommedalen i rushtiden. 

Teknisk infrastruktur Antas å kunne knyttes til eksisterende. Ingen kjente 

forhold. 

Sosial infrastruktur Det er usikker barnehagekapasitet i området med 

en beregnet underkapasitet på 30-80 plasser. 

Området ligger i skolekretsene Lesterud og 

Mølladammen som begge har tilstrekkelig kapasitet. 

Næringsliv og sysselsetting Forslaget innebærer flytting av fjøset til nordøst for 

boligområdet. Hønsefarmen er ikke i drift pr. i dag. 

Ny drift vil kunne føre til noen arbeidsplasser, men 

tillegges ikke vekt ved vurdering av konsekvenser 

av endring til boligformål. Drift av hønseri er 

imidlertid uavhengig av endring av arealformålet og 

kan drives innenfor LNFR-formål. 

ROS-analyse Risiko 

(Sannsynlighet/

Konsekvens) 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

Løsmassene i området består av tynn marin 

avsetning. Skråningene mot nord er kartlagt med 

fare for snøskred, slik at utløpsområde kan påvirke 

det nordre området. Det er også steinsprangfare i 

samme område. Det går en bekk gjennom området 

som må hensyntas. Det er usikker radonforekomst, 

men radon må uansett forebygges ved bygging av 

boliger iht. gjeldende teknisk forskrift. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

(vei, institusjoner, utrykningsetater) 

Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(bl.a. støy, forurensning) 

Ingen kjente forhold. 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer nedbygging av jordbrukslandskap som kan ha verdi både som naturressurser og for 

nærmiljøet.  Boligene vil ligge usentralt i forhold til knutepunkt og forventes å få høy bilandel på reiser. 

I skråningen mot nord er det både fare for steinsprang og potensielt utløpsområde for snøskred som må 

hensyntas ved eventuell videre bebyggelse i området. 

Området ligger delvis innenfor markagrensa. 
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2.3 Vøyenenga - Kirkerud 

27. Vøyenenga - Kirkerud  

 
 

Kartskisse som viser området som her er vurdert 

 

Dagens formål: LNFR 

Foreslått 

formål: 

Bolig 

Arealstørrelse: Ca. 10 dekar 

Forslagsstiller: Tom Coward på 

vegne av 

grunneierne 

 

Beskrivelse: 

Innspillet omfatter et område på ca. 

10 daa som ønskes til boligformål 

med hensikt å etablere 6 eneboliger 

på området. Adkomst til boligene er 

tenkt fra Åses vei. Området er i dag 

et skogsområde i bratt terreng. 

Området er avsatt til kulturlandskap 

i kommunedelplanen for 

kulturminner og kulturmiljø. 

 

 

 

Tema 

 

 

Konsekvens 

 

Redegjørelse 

 

Miljøforhold  

 

  

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. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, kulturlandskap) 

 Området består av skog med høy bonitet. 

Skogområdet har begrenset verdi som 

skogbruksområde ut fra beliggenhet og 

terrengforhold. 

Naturmangfold  I området rett nord for tiltenkt plassering av boliger 

er det registrert en viktig naturtypelokalitet med 

store gamle trær. Området bør undersøkes. 

Kulturminner og kulturmiljø  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. 

Støy   Området er ikke støyutsatt fra trafikk iht. 

retningsgivende støykart vist nedenfor. 
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Forurensning  Det er ingen kjent grunnforurensning i området og 

området er ikke spesielt utsatt for luftforurensning.  

 

Samfunnsmessige forhold 

 

 

Konsekvens 

 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Området er kartlagt som et viktig nærturområde og 

dette området vil bli redusert med tiltaket. 

Området er nordøstvendt, og vil ha begrensede 

solforhold.  

Barn og unge 

 

 Det er ikke kjent om det konkrete området brukes til 

lek. 

Transportbehov 

 

 Området ligger ikke sentralt mht. offentlig 

kommunikasjon og vil få ca. 1 km til nærmeste 

busstopp med hyppige avganger. Området antas å 

få høy bilbruk (men det er snakk om få boliger).  

Teknisk infrastruktur 

 

 Området antas å greit kunne tilknyttes eksisterende 

infrastruktur, men veifaret langs området er 

båndlagt etter kulturminneloven og det må antagelig 

opparbeides en ny adkomst til området. 

Sosial infrastruktur   Området ligger i Emma Hjort/Skui barneskolekrets 

som har kapasitetsproblemer, mens ungdomstrinnet 

(Vøyenenga) har god kapasitet. Det er også 

forventet kapasitetsproblemer i 

barnehageopptaksområdet. 

Næringsliv og sysselsetting  Ingen konsekvenser 

 

ROS-analyse 

 

 

Risiko 

(Sannsynlighet/

Konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Løsmassene i området består dels av tynt 

torvdekke, tykk strandavsetning og randmorene. Det 

er usikker radonforekomst, men radon må 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 

steinsprang. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

(vei, institusjoner, utrykningsetater) 

 Ingen kjente konsekvenser, men veifaret må 

opparbeides og utformes for tilgjengelighet for 

utrykning. 

Virksomhetsrisiko 

(bl.a. støy, forurensning) 

 Ingen kjente forhold. 
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Samlet vurdering 

Forslaget medfører bebyggelse og vei i et område som inngår i viktig kulturlandskapsområde og gjennom området 

går veifar som er båndlagt etter kulturminneloven. Tiltaket medfører også inngrep i potensielt leke- og 

nærturområde. 

Området er usentralt og en må regne med høy bilbruk. 

Det er forventet kapasitetsproblemer både for barnehage og barneskoletrinnet i dette området.  
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2.4 Franzefoss Steinsskogen 

28. Franzefoss 

Steinsskogen 

 

 
 

Kartskisse som viser området 

 

Dagens 

formål: 

LNFR 

Foreslått 

formål: 

Råstoffutvinning 

Arealstørrelse: Ca. 170 daa 

Forslagsstiller: Franzefoss AS 

(grunneier) 

 

Beskrivelse: 

Området foreslås omdisponert fra 

LNFR-område innenfor 

Markagrensen til råstoffutvinning. 

Området består i hovedsak av 

skog.  
 

 

 

Tema 

 

 

Konsekvens 

 

Redegjørelse 

 

Miljøforhold  

 

  

Landskap og blågrønn struktur 

 

 Området er en del av et større skoglandskap. En 

realisering av forslaget vil gi et varig inngrep i 

landskapet. Formålet gir ikke mulighet for annen 

bruk. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, kulturlandskap) 

 Tiltaket legger til rette for utnytting av en større 

basaltforekomst. Alternativt kunne det vært drevet 

skogdrift i samme område. 

Naturmangfold  Det er registrert flere rødlistede arter i og ved 

området. Konsekvenser for naturmiljø må utredes 

nærmere i en eventuell reguleringsplan. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke kjent at det er kulturminner i området. 

Støy   Transport til og fra pukkverket bidrar til 

veitrafikkstøy. Bruddet vil også medføre støy og 

rystelser når det gjennomføres sprengninger. 

Støyen vil være omtrent som i dag, men den blir 

forlenget pga. mulighet for forlenget drift. 

Forurensning  Det vil være fare for forurenset avrenning til 

grunnvann og elver fra masseuttaket, pga. bruk av 

sprengstoff og anleggsmaskiner/anleggsdrift.  

 

Samfunnsmessige forhold 

 

 

Konsekvens 

 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Tiltaket vil komme nært på en turvei/sti som brukes 

sommer og vinter mellom Stein gård og 

Fiskelaustjern. Det er flere hytter i området ved 

Fiskelaustjern, bl.a. speiderhytter. Det må 
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forutsettes at det blir en bred buffersone med 

vegetasjon mellom stiene og masseuttaket. 

Innspillet vil innebære et stort tiltak innenfor 

markagrensa, og markaområdet har generelt stor 

friluftsverdi.  

Barn og unge 

 

 Se punkt over. Det går også stier fra Bærums Verk- 

siden og skogområdet på denne siden brukes av 

barnehager og skoler. 

Transportbehov 

 

 Tiltaket ligger nær anleggsmarkedet i Oslo, Asker 

og Bærum. Tiltaket vil generere økt trafikk i 

nærområdet.   

Teknisk infrastruktur 

 

 Ikke relevant 

Sosial infrastruktur   Ikke relevant 

Næringsliv og sysselsetting  Tiltaket vil innebære at driften kan forlenges med 

mange tiår. Arbeidsplassene vil sikres. 

 

ROS-analyse 

 

 

Risiko 

(Sannsynlighet/

Konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Området er (og vil bli) bratt og kan være utsatt for 

skred. Må sikres. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

(vei, institusjoner, utrykningsetater) 

 Ingen kjente konsekvenser. 

Virksomhetsrisiko 

(bl.a. støy, forurensning) 

 Ingen kjente konsekvenser utover støy og potensiell 

forurensning som nevnt tidligere. 

 

 

  

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer en utvidelse av dagens steinbrudd. Inngrepet er irreversibelt. Biologisk mangfold må 

kartlegges. Forslaget medfører tap av skogsareal. Tiltaket vil ha negative konsekvenser for landskapet. 

Fjernvirkning må vurderes. Tiltaket har negative konsekvenser for friluftsliv, turveier om sommeren og skiløyper 

om vinteren. 

 

Innspillet vil innebære et stort tiltak innenfor markagrensa.  

 

Masseuttaket ligger i nærhet til store markeder slik at transportbehovet kan bli mindre enn ved å bruke anlegg 

som ligger lenger unna. 

 

Tiltaket kan ha negative konsekvenser knyttet til støy og forurensning. 
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2.5 Marie Michelets vei 8 

29. Marie Michelets vei 8  

 
Kartskisse som viser området 

 

Dagens formål: Bolig 

nåværende 

Foreslått 

formål: 

Bolig fremtidig 

Arealstørrelse: Ca. 3,6 daa 

Forslagsstiller: Karl Christian 

Sandstø 

(grunneier) 

 

Beskrivelse: 

Området ønskes fortettet med 

høyere utnyttelse. Området ligger i 

en bratt skråning, og adkomst er 

tenkt fra Brynsveien til boliger i 

nedre del og fra Marie Michelets vei 

i øvre del. 

 

 

 

Tema 

 

 

Konsekvens 

 

Redegjørelse 

 

Miljøforhold  

 

  

Landskap og blågrønn struktur 

 

 Området ligger i en bratt skogkledt skråning og blir 

eksponert fra syd. Med tiltaket mister en det grønne 

preget i skråningen. I foreliggende forslag til ny 

kommuneplan er det foreslått en hensynssone for 

landskap hvor dette området inngår. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, kulturlandskap) 

 Som arealressurs anses området som bebygd da 

det er et lite skogområde mellom bebyggelsen. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter i eller i tilknytning til planområdet. Ingen kjente 

konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner i eller i tilknytning 

til planområdet. Ingen kjente konsekvenser. 

Støy   Området er støyutsatt fra Brynsveien iht. 

retningsgivende støykart vist nedenfor. Det må tas 

hensyn til støyforholdene ved planlegging av ny 

bebyggelse. Økt trafikk pga. tiltaket vil ikke gi 

merkbar støyendring i området. 
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Forurensning  Det er ingen kjent grunnforurensning i området og 

området er ikke spesielt utsatt for luftforurensning.  

 

Samfunnsmessige forhold 

 

 

Konsekvens 

 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Det antas at området i liten grad benyttes av 

nærmiljøet pga. beliggenhet i bratt skråning mellom 

fylkesveien og bebyggelsen over. 

Barn og unge 

 

 Det er ikke kjent om området brukes av barn og 

unge. 

Transportbehov 

 

 Området ligger ikke ved kollektivknutepunkt, men 

har hyppig busstilbud mot bl.a. Sandvika og Oslo i 

Brynsveien rett ved nedre del av området eller 400 

m fra øvre del. Noe handelstilbud i gangavstand. Vil 

generere noe økt trafikk. 

Teknisk infrastruktur 

 

 Boligene i nedre plan er tiltenkt avkjørsel fra felles 

parkeringskjeller til Brynsveien som er fylkesvei med 

holdningsklasse «meget streng» mht. å tillate 

avkjørsler til denne. Avkjørselen vil også kunne 

komme i konflikt med bussholdeplassen. 

Gjennomførbarhet for boliger i nedre område må 

undersøkes. For øvrig antas området å enkelt 

kunne tilkobles annen infrastruktur. 

Sosial infrastruktur   Grensen mellom Evje og Levre skolekrets går 

gjennom området. Dette er også skille mellom 

barnehageopptaksområder. Det er 

kapasitetsproblemer i Sandvika/Tanum 

opptaksområde, men det er tilstrekkelig kapasitet i 

opptaksområde Gjettum. For skolene er det usikker 

kapasitet i begge kretser. 

Næringsliv og sysselsetting  Ingen kjente konsekvenser 

 

ROS-analyse 

 

 

Risiko 

(Sannsynlighet/

Konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Løsmassene i området består av fyllmasse og er i 

dag støttet opp med mur mot Brynsveien. Det er 

usikker forekomst av radon, men radon må uansett 

forebygges ved bygging av boliger iht. gjeldende 

teknisk forskrift. Det er registrert noen mindre 

områder med steinsprangfare på eiendommen. Ved 

opparbeidelse av arealet antas det ikke lenger å 

være noen risiko knyttet til disse. 
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Teknisk og sosial infrastruktur 

(vei, institusjoner, utrykningsetater) 

 Det er usikkert hvordan adkomsten til de nedre 

boligene kan løses mht. avkjørsel til fylkesvei og 

konflikt med bussholdeplass. Tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøy og spesielt brannbil må løses. 

For øvrig ingen kjente konsekvenser. 

Virksomhetsrisiko 

(bl.a. støy, forurensning) 

 Ingen kjente utover støy som er nevnt tidligere. 

 

 

  

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer boliger i en skråning ned mot Brynsveien og har en utfordring mht. å løse adkomst og 

tilgjengelighet til boligene i nedre del av skråningen da denne blir direkte til fylkesvei og i konflikt med dagens 

plassering av bussholdeplass. 

 

Området er utsatt for støy fra Brynsveien som må hensyntas i videre planlegging. 

 

Fortetting med boliger i skråningen har konsekvenser for landskapet lokalt med reduksjon av grønn skråning og 

godt synlige boliger fra syd. 
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2.6 Øverland 

30. Øverland 

 
 

Kartskisse som viser området.  

 

Dagens 

formål: 

Bolig 

fremtidig 

Foreslått 

formål: 

Offentlig 

tjenesteyting 

eller LNFR 

Arealstørrelse: Ca. 35 daa 

Forslagsstiller: Politisk – 

Bærum 

kommune 

 

Beskrivelse: 

Området ble omdisponert fra 

offentlig tjenesteyting til bolig 

ved forrige rullering av 

kommuneplanen og ønskes nå 

tilbakeført til LNFR eller til 

offentlig tjenesteyting. 

Vurderingene nedenfor gjelder 

ved å endre formålet til offentlig 

tjenesteyting. Vurderingene er 

gjort i forhold til dagens bruk av 

arealene. Ved tilbakeføring til 

LNFR er det ingen 

konsekvensene ift. dagens 

bruk. 

 

 

Tema 

 

 

Konsekvens 

 

Redegjørelse 

 

Miljøforhold  

 

  

Landskap og blågrønn struktur 

 

 Området grenser til Øverlandselva. Landskapet er 

åpent kulturlandskap, med Øverland gård i nærhet 

og mye jordbruksland med kornproduksjon. 

Området inngår i hensynssone for landskap. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, kulturlandskap) 

 Området består av dyrket mark og en syv avdelings 

barnehage. 

Naturmangfold  Øverlandselva rett øst for planområdet er et viktig 

naturtypeområde med høy artsrikdom. Usikker 

konsekvens. 

Kulturminner og kulturmiljø  Området inngår i hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø. Området grenser til Øverland bru og 

pilegrimsleden. 

Støy   Nærmest Gamle Ringeriksvei ligger området i rød 

støysone, for øvrig ligger store deler av området 

nesten i gul støysone iht. retningsgivende støykart 

vist nedenfor.  
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Forurensning  Det er registrert forurensede masser i forbindelse 

med en tidligere søppelfylling som kan omfatte deler 

av området. Fyllingen ble undersøkt ifm. planarbeid 

for boligområde og en konkluderte da med at 

fyllingen skal ligge urørt og ikke bebygges bl.a. for å 

unngå setningsskader på ny bebyggelse i området. 

 

Samfunnsmessige forhold 

 

 

Konsekvens 

 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Pilegrimsleden brukes til rekreasjon. For øvrig er det 

ingen kjente friluftsinteresser innenfor området i 

dag. 

Barn og unge 

 

 Barnehagen antas å benytte nærområdene. Usikker 

konsekvens. 

Transportbehov 

 

 Forslaget innebærer offentlige tjenester i et relativt 

usentralt område med kollektivdekning med buss. 

Dette medfører at trafikken til og fra området 

antagelig hovedsakelig vil skje med bil.  

Teknisk infrastruktur 

 

 Området antas å greit kunne tilknyttes eksisterende 

infrastruktur. 

Sosial infrastruktur   Kapasitet i barnehage og skole antas ikke relevant 

mht. formålet. 

Næringsliv og sysselsetting  Tiltaket kan gi nye arbeidsplasser i dette området. 

 

ROS-analyse 

 

 

Risiko 

(Sannsynlighet/

Konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Løsmassene i området består av tykk marin 

avsetning. Det er angitt at området syd for 

barnehagen er i risikoklasse 2 for leirskred. 

Området er vist med moderat til lav aktsomhetsgrad 

for radon. Radon må forebygges ved bygging av 

eventuelle bygg for varig opphold iht. gjeldende 

teknisk forskrift. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

(vei, institusjoner, utrykningsetater) 

 Ingen kjente forhold 

Virksomhetsrisiko 

(bl.a. støy, forurensning) 

 Det avhenger av hva slags type offentlig 

tjenesteyting som er planlagt (bl.a. hvor støyfølsom 

virksomheten er). Område med forurenset grunn må 

hensyntas. 
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Samlet vurdering 

Forslaget vil ha negative konsekvenser for landskap/grøntstruktur. Det blir nedbygging av dyrkbar mark. Området 

er støyutsatt. 

 

Dette vil være en utvikling av et usentralt område i kommunen, som kan medføre økt transportbehov. 

 

Deler av området kan være utsatt for leirskred. Deler av området kan omfattes av tidligere søppelfylling med 

forurenset grunn. 

 

Området er allerede regulert til offentlig bebyggelse. Ved disponering av området i kommuneplan til offentlig 

tjenesteyting, vil gjeldende reguleringsplan bli aktualisert. Landbruksareal regnes som omdisponert fra og med 

regulering til bebyggelsesformål. Vurdert opp mot gjeldende regulert situasjon, vil utnyttelse av området til offentlig 

tjenesteyting ikke ha negative konsekvenser for naturressurser.  
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2.7 Brekkeski II alternativ 1 

31. Brekkeski II alt. 1 
 

 
Kartskisse som viser området 

 

Dagens 

formål: 

LNFR 

Foreslått 

formål: 

Offentlig 

tjenesteyting 

Arealstørrelse: Ca. 14 daa 

Forslagsstiller: Administrasjonen 

– Bærum 

kommune 

 

Beskrivelse: 

Innspillet omhandler forslag om 

omdisponering av LNFR- område 

som kommunen eier til offentlig 

tjenesteyting, delvis i tråd med 

dagens bruk. Bærum kommune 

trenger å doble kapasiteten på 

Brekkeski boliger. 

Planlagt tiltak forutsetter at 

bygningene i østre eller vestre del 

av tunet rives/bygges om. I første 

omgang planlegges 8 boenheter. 

Det er avsatt mer areal til 

tjenesteyting enn det som trengs til 

bygging av Brekkeski II, da stedet 

er egnet til å utvikles videre for 

tilsvarende brukergrupper. 

 

 

Tema 

 

 

Konsekvens 

 

Redegjørelse 

 

Miljøforhold  

 

  

Landskap og blågrønn struktur 

 

 Området ligger i utkanten av et kulturlandskap. 

Området omfattes av hensynssone landskap i 

gjeldende kommuneplan der det skal legges særlig 

vekt på å ivareta kulturlandskapets verdier. Planlagt 

tiltak innebærer riving av bebyggelse og ny lav 

bebyggelse som ligger på kanten på toppen av et 

skrånende terreng inn mot foten av Eineåsen. 

Usikker konsekvens mht. synlighet og opplevelse av 

helhetlig kulturlandskap. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, kulturlandskap) 

 Området er delvis bebygd og består for øvrig av 

skog. Jorda har høy bonitet og kan være egnet for 

korndyrking. Siden arealene allerede dels er bebygd 

antas dette mindre aktuelt. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter i eller i tilknytning til planområdet. Ingen kjente 

konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø  Våningshuset på Nordby gård er registrert som et 

kulturminne. Tiltaket kan medføre nedbygging av 
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husmannsplasstunet. Det er usikkert om tiltaket vil 

påvirke registrert kulturminne. 

Støy   Området er ikke støyutsatt og endret bruk vil ikke 

medføre merkbare endringer i støyforhold. 

Forurensning  Området er ikke utsatt for luftforurensning og det er 

ikke kjent grunnforurensning i området.  

 

Samfunnsmessige forhold 

 

 

Konsekvens 

 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Området ligger innenfor område som er kartlagt 

som svært viktig friluftsområde. Området er 

imidlertid delvis bebygd, slik at de konkrete arealene 

neppe brukes av nærmiljøet i stor grad. Det går 

turvei langs jordekanten i sør som forutsettes 

opprettholdt i forslaget til tiltak. Konsekvensene 

antas derfor små. 

Barn og unge 

 

 Det er ikke kjent at området brukes av barn og 

unge. 

Transportbehov 

 

 Det er få boliger og transportbehovet til 

brukergruppen er ikke kjent. Tiltaket genererer 

uansett transport for ansatte og besøkende. 

Området er usentralt mht. kollektivknutepunkt og 

service, men har hyppig busstilbud ca. 600 m unna. 

Teknisk infrastruktur 

 

 Området antas å greit kunne tilknyttes eksisterende 

infrastruktur. 

Sosial infrastruktur   Kapasitet i barnehage og skole antas ikke relevant 

mht. formålet. 

Næringsliv og sysselsetting  Tiltaket innebærer offentlig ansatte ved boligene. 

 

ROS-analyse 

 

 

Risiko 

(Sannsynlighet/

Konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Løsmassene i området består av tynn marin 

avsetning. Hele området ligger innenfor 

utløpsområde for snøskred, dette forutsettes avklart 

ved regulering og tillegges lite vekt. Området er vist 

med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Radon må uansett forebygges ved bygging av 

boliger iht. gjeldende teknisk forskrift. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

(vei, institusjoner, utrykningsetater) 

 Ingen kjente forhold 

Virksomhetsrisiko 

(bl.a. støy, forurensning) 

 Ingen kjente forhold.  

 

 

Samlet vurdering 

Forslaget til tiltak ligger i overgangen mellom kulturlandskap og tettbebyggelse. Bebyggelsen antas lav/liten og 

ligger i et område som allerede har bebyggelse, slik at konsekvensene er relativt små.  Tiltaket ligger usentralt 

mht. transport, men siden det er snakk om få brukere har tiltaket begrenset betydning for transportbehov. 
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2.8 Brekkeski II alternativ 2 

32. Brekkeski II alt. 2 
 

   
Kartskisse som viser området med to alternativ plasseringer 

 

Dagens 

formål: 

LNFR/Bolig 

Foreslått 

formål: 

Offentlig 

tjenesteyting  

Arealstørrelse: Ca. 6 daa 

Forslagsstiller: Administrasjonen 

– Bærum 

kommune 

 

Beskrivelse: 

Innspillet omhandler en alternativ 

plassering av omsorgsboliger 

(Brekkeski II); på område som 

delvis er avsatt til bolig og 

delvis LNFR-område. 

 

 

Tema 

 

 

Konsekvens 

 

Redegjørelse 

 

Miljøforhold  

 

  

Landskap og blågrønn struktur 

 

 Området ligger i kanten av et jordbrukslandskap 

hvor terrenget faller mot vest, slik at lokaliteten blir 

eksponert spesielt fra vest. Deler av området 

omfattes av hensynssone landskap i gjeldende 

kommuneplan der det skal legges særlig vekt på å 

ivareta kulturlandskapets verdier. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, kulturlandskap) 

 Området består av skog med høy bonitet som kan 

være egnet for korndyrking samt område med 

fulldyrka jord. Tiltaket medfører nedbygging av 

dyrka mark og potensielt produktive arealer. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter i eller i tilknytning til planområdet. Ingen kjente 

konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner i eller i tilknytning 

til planområdet. Ingen kjente konsekvenser. 

Støy   Området er ikke støyutsatt og endret bruk vil ikke 

medføre merkbare endringer i støyforhold. 

Forurensning  Området er ikke utsatt for luftforurensning og det er 

ikke kjent grunnforurensning i området.  

 

Samfunnsmessige forhold 

 

 

Konsekvens 

 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 LNFR-områdene er kartlagt som jordbrukslandskap 

og samtidig svært viktig friluftsområde. Eksisterende 

turveiforbindelser rundt området forutsettes 
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ivaretatt. Turveien, inkludert belysningen, må legges 

om ut i LNFR-område. 

Barn og unge 

 

 Det er ikke kjent om området brukes av barn og 

unge. 

Transportbehov 

 

 Det er få boliger og transportbehovet til 

brukergruppen er ikke kjent. Tiltaket genererer 

uansett transport for ansatte og besøkende. 

Området er usentralt mht. kollektivknutepunkt og 

service, men har hyppig busstilbud ca. 600 unna. 

Teknisk infrastruktur 

 

 Området antas å greit kunne tilknyttes eksisterende 

infrastruktur. Kan greit tilknyttes eksisterende 

adkomst for Brekkeski I og kan ha sambruk av 

parkering. 

Sosial infrastruktur   Kapasitet i barnehage og skole antas ikke relevant 

mht. formålet. 

Næringsliv og sysselsetting  Tiltaket innebærer offentlig ansatte ved boligene. 

 

ROS-analyse 

 

 

Risiko 

(Sannsynlighet/

Konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Løsmassene i området består av tynn marin 

avsetning. Området er vist med moderat til lav 

aktsomhetsgrad for radon. Radon må uansett 

forebygges ved bygging av boliger iht. gjeldende 

teknisk forskrift. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

(vei, institusjoner, utrykningsetater) 

 Ingen kjente forhold 

Virksomhetsrisiko 

(bl.a. støy, forurensning) 

 Ingen kjente forhold 

 

  

Samlet vurdering 

Forslaget til tiltak ligger i utkanten av et kulturlandskap i et område hovedsakelig med skog, men har begrensede 

konsekvenser for landskap.  Tiltaket medfører omdisponering av dyrka mark og nedbygging av naturressurser. 

Tiltaket ligger usentralt mht. transport, men siden det er snakk om få brukere har tiltaket også begrenset betydning 

for transportbehov. 

Dette alternativet anses som noe dårligere enn alternativ 1 pga. omdisponering av dyrka mark. 
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2.9 Brekkeski II alternativ 3 

33. Brekkeski II alt. 3 
 

   
Kartskisse som viser området med to alternativ plasseringer 

 

Dagens 

formål: 

LNFR 

Foreslått 

formål: 

Offentlig 

tjenesteyting  

Arealstørrelse: Ca. 6 daa 

Forslagsstiller: Administrasjonen 

– Bærum 

kommune 

 

Beskrivelse: 

Innspillet omhandler ytterligere en 

alternativ plassering av 

omsorgsboliger (Brekkeski II); på 

område som er avsatt til LNFR-

område. 

 

 

Tema 

 

 

Konsekvens 

 

Redegjørelse 

 

Miljøforhold  

 

  

Landskap og blågrønn struktur 

 

 Området ligger i kanten av et jordbrukslandskap 

hvor terrenget faller mot vest, slik at området blir 

eksponert spesielt fra vest. Området omfattes av 

hensynssone landskap i gjeldende kommuneplan 

der det skal legges særlig vekt på å ivareta 

kulturlandskapets verdier. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, kulturlandskap) 

 Tiltaket vil medføre nedbygging av fulldyrka jord og 

medføre en reduksjon i driftsverdi for tilgrensende 

jordbruksarealer. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter i eller i tilknytning til planområdet. Ingen kjente 

konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner i eller i tilknytning 

til planområdet. Ingen kjente konsekvenser. 

Støy   Området er ikke støyutsatt og endret bruk vil ikke 

medføre merkbare endringer i støyforhold. 

Forurensning  Området er ikke utsatt for luftforurensning og det er 

ikke kjent grunnforurensning i området.  

 

Samfunnsmessige forhold 

 

 

Konsekvens 

 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 LNFR-områdene er kartlagt som jordbrukslandskap 

og samtidig svært viktig friluftsområde. Tiltaket 

medfører en større omlegging av turvei/skiløyper 

enn alternativ 2. 

Barn og unge 

 

 Det er ikke kjent om området brukes av barn og 

unge. 
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Transportbehov 

 

 Det er få boliger og transportbehovet til 

brukergruppen er ikke kjent. Tiltaket genererer 

uansett transport for ansatte og besøkende. 

Området er usentralt mht. kollektivknutepunkt og 

service, men har hyppig busstilbud ca. 600 unna. 

Teknisk infrastruktur 

 

 Området antas å greit kunne tilknyttes eksisterende 

infrastruktur. Det må etableres en adkomstvei og 

parkering ved boligene. 

Sosial infrastruktur   Kapasitet i barnehage og skole antas ikke relevant 

mht. formålet. 

Næringsliv og sysselsetting  Tiltaket innebærer offentlig ansatte ved boligene. 

 

ROS-analyse 

 

 

Risiko 

(Sannsynlighet/

Konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Løsmassene i området består av tynn marin 

avsetning. Hele området ligger innenfor 

utløpsområde for snøskred, dette forutsettes avklart 

ved regulering og tillegges lite vekt. Området er vist 

med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Radon må uansett forebygges ved bygging av 

boliger iht. gjeldende teknisk forskrift. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

(vei, institusjoner, utrykningsetater) 

 Ingen kjente forhold 

Virksomhetsrisiko 

(bl.a. støy, forurensning) 

 Ingen kjente forhold 

 

 

 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer nedbygging av dyrka mark og ligger i et kulturlandskap som også inngår i hensynssone 

landskap i gjeldende kommuneplan der det skal legges særlig vekt på å ivareta kulturlandskapets verdier. 

 

Tiltaket ligger usentralt mht. transport, men siden det er snakk om få brukere har tiltaket begrenset betydning for 

transportbehov. 

 

 


