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1 Konsekvensutredning av forslag og initiativ til ny 
arealbruk 

1.1 Nytt boligområde Skjelle gnr 54, bnr 2 
Forslagsstiller: Grunneier, Ole Kristian Skjelle 
 

 

Beskrivelse 

Område nord for Lundveien er ca 40 daa, området sør for Lundveien er ca 30 daa, i 
alt ca 70 daa. Det berørte arealet er skogområde og arealet nord for veien ligger i 
tilknytning til næringsområde Fjellshagen.  

Presentasjon av konsekvenser  

Tema  Konsekvenser 
Naturresurser Det er i området registrert viktig trekkvei 

for hjortevilt. Ingen andre kjente viktige 
biotoper for biologisk mangfold er kjent.  

Landskap Området sør for veien grenser inn mot 
store skogarealer og friluftsområder. 
Området nord for veien grenser inn mot 
næringsområde i vest og dyrka mark i øst. 

Kulturminner Ingen kjente kulturminner innenfor det 
avgrensede området 

Rekreasjon, friluftsliv og befolkningens 
helse 

Området blir brukt til turområde. En 
opparbeidet tursti blir berørt. 

Hensyn til barn og unge Ingen kjente konsekvenser 
Universell utforming Ingen kjente begrensninger i forhold til 

universell utfordring. 
Støy Støybelastning fra Fjellshagen, trialbane 

og eventuell ny rv.115 
Ulykkesrisiko og beredskap Område består av mye fjell, ingen 

kvikkleirerisiko. 
Infrastruktur Kort vei til sentrumsnære tilbud, planlagt 

gang- og sykkelvei langs Lundsveien til 
Fjellshagen. God kapasitet på vann- og 
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avløpsledning lagt til Fjellshagen. 
Energibruk/transportarbeid Kort avstand til bussforbindelser 
Virkning av nye byggeområder for 
handelsnæringen 

Ingen kjente konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser Høye anleggskostnader, da det blir mye 
sprengingsarbeider 

Alternativer 

a) Hele området, også skogbelte mellom det foreslåtte boligområdet og 
eksisterende næringsareal, reguleres til næringsvirksomhet. Totalt  ?? daa 

b) Grunneier har etter forslaget ble fremmet, kommet met innspill på totalt 120 
daa boligareal. 

Administrasjonens faglig vurderinger og anbefalinger  

Utbygging av dette området medfører at i alt ca 100 daa skogbruksareal tas ut av 
varig drift. Arealene grenser inntil næringsarealene på Fjellshagen. Det kan være en 
ulempe med boligutbygging så nær industriområdet.  Støy fra 
næringsområdet/trilbane kan være en ulempe for boliger nord for veien.  
Det aktuelle området er godt egnet for boligutbygging, gang- og sykkelvei er 
opparbeidet. Det ligger godt til rette for vann og avløp. En eventuell utvidelse av 
næringsarealene på Fjellshagen vil bli vanskelig dersom det aktuelle område bygges 
ut for bolig. Boligområdet blir liggende vest for en eventuell ny rv. trase og 
Meieribyen sentrum blir delt i to, noe som er uheldig med tanke på infrastruktur og 
sikkerhet.  
 
Med bakgrunn i områdets beskaffenhet og beliggenhet i nær tilknytning til 
næringsområder, anbefales alternativ a, at området legges ut for framtidig 
næringsareal. 

1.2 Båndlegge ny trase for rv 115 
Forslagstiller: Skiptvet Høyre 
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Beskrivelse 

Forslaget går ut på å legge riksveien utenfor sentrum, og da helst vest for sentrum 
der veien vil komme minst til sjenanse. Høyre vil jobbe for et forslag om å lage ny vei 
fra Lystvet der den følger den store høyspenttraseen forbi Koffeld til Sperstad der 
den treffer eksisterende vei før Haugskrysset. Dette vil gjøre at 
gjennomgangstrafikken vil gå utenom sentrum og sentrum vil bli trafikksikkert og 
trivelig å ferdes i. Ved å legge veien i ”Koffeldumpa” med tilkobling av eksisterende 
vei der vil dagens regulering få ”tung” industri på vestsiden av veien, mens bolig, 
handel og småindustri på østsiden. Dette gjør at veldig lite kjøretøy må gjennom 
sentrum. Ved å starte med omlegging så tidlig som ved Lystvet er det kort avstand til 
høyspent slik at vi ikke ødelegger for mye dyrket mark og vi vil fjerne trafikken 
igjennom Skjelle. 

Presentasjon av konsekvenser 

Tema  Konsekvenser 
Naturresurser Det er registrert en viktig trekkvei for vilt 

ved Haugskrysset. 
Landskap Verdifullt jordbruksareal blir berørt. 
Kulturminner  
Rekreasjon, friluftsliv og befolkningens 
helse 

1-2 turstier vil bli avskjært 

Hensyn til barn og unge  
Universell utforming  
Støy  
Ulykkesrisiko og beredskap Tungtrafikk og gjennomgangstrafikk vil 

gå utenfor sentrum 
Infrastruktur Bedrer infrastruktur 
Energibruk/transportarbeid  
Virkning av nye byggeområder for 
handelsnæringen 

Viktig å ta hensyn til en framtidig trase 
for å unngå et delt sentrum 

Økonomiske konsekvenser Ikke kjent 

Alternativer 

a) Benytte arealkategorien LNF3 – område for å ”holde av” en aktuell korridor for 
ny rv. 115. 

Administrasjonens faglig vurderinger og anbefalinger 

Ny trase for rv 115 utenfor Meieribyen, fra Lystvet til Sperstad, (ca 4,5 km) ligger 
langt fram i tid og vil med dagens priser koste anslagsvis 100 – 150 mill kr. Ny trase 
for rv 115 utenfor sentrum av Meieribyen er ikke foreslått i forbindelse med arbeidet 
med NTP 2010-2019 eller handlingsprogram for 2010 – 2019. I retningslinjer for 
planlegging av riks- og fylkesveger etter plan og bygningsloven (T-1057) kapittel 4.3 
er det forutsatt at det i oversiktsplaner som avklarer ny vegtrase skal inngå en 
vurdering av konsekvensene av ulike alternativer og et kostnadsoverslag. I 
retningslinjene er det også utdypet nærmere hva denne plikten til å utrede 
konsekvenser innebærer og det er blant annet lagt opp til at det skal gjennomføres 
en konsekvensanalyse etter Statens vegvesens håndbok 140 om 
konsekvensanalyser. 
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For at det skal være aktuelt å fastsette trase for en ny riksveg må det blant annet 
være gjennomført grunnundersøkelser for å avklare om prosjektet er 
gjennomførbart. Videre mener Statens vegvesen det er nødvendig med en utredning 
av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av tiltaket ihht håndbok 140. En slik 
utredning vil neppe være mulig å gjennomføre innenfor rammene av arbeidet med ny 
kommuneplan. 
Statens vegvesen skriver i sitt brev, datert 29.09.08, til kommunen at 
forvaltningsreformen, som er forutsatt iverksatt 1. januar 2010, er det bestemt at 
ansvaret for det meste av dagens riksvegnett vil bli overført til fylkene (de nye 
regionene) og slås sammen med fylkesvegene til regionale veger. Regionene skal 
ha fullt finansierings- og prioriteringsansvar for det regionale vegnettet og vil da også 
ta avgjørelser om investeringer på dette vegnettet. Statens vegvesen vurderer at det 
imidlertid er lite sannsynlig at omlegging av rv 115 forbi Meieribyen i Skiptvet vil bli 
prioritert med det første. 

Anbefaling 

Statens vegvesen vurderer å fremme innsigelse til et eventuelt forslag om å fastsette 
ny trase for 115 i kommunens arealplan. Statens vegvesen mener at det vil være 
hensiktsmessig å benytte arealkategorien LNF – område for å ”holde av” en aktuell 
korridor for ny rv. 115. LNF- området (uten bestemmelse om spredt boligutbygging) 
betyr i praksis et forbud mot utbyggingstiltak og kan brukes for å hindre gjenbygging 
av mulig vegtrase. I retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- 
og bygningsloven (T-1057) kap 4.5 framgår det at bruk av arealformål som hindrer 
gjenbygging av mulig vegtrase. I Statens vegvesens håndbok 054 
Oversiktsplanlegging, kap 7.3.2 er dette også skissert som en mulighet for å sikre 
aktuelle vegkorridorer der utbygging ligger langt fram i tid. 
 
Alternativ a) anbefales.  
Ny riksveg utenom Meieribyen ligger langt fram i tid og en prioritering og omlegging 
av veien må utredes nærmere. Det forventes en ny forvaltningsreform som 
iverksettes i 2010. Ansvaret for dagens riksvegnett vil bli overført til fylkene (de nye 
regionene).  

Politisk vedtak (Formannskapet 18.06.09) 

Omlegging av rv. 115 utenom Meieribyen vurderes. Administrasjonen legger fram 
alternative forslag til tenkte framtidige traseer. Ordfører tar initiativ overfor Askim og 
Våler kommuner om saken. 
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1.3 Nytt boligområde sør for Meieribyen, Ringstad gnr 23, bnr 8 
Forslagstiller: Grunneier, Ruth Jørgensen 
 

 

Beskrivelse 

Det aktuelle området består av eiendommene gnr 23, bnr1, eier Ruth Jørgensen. 
Skiptvet kommune eier gnr 23, bnr 5, som grenser inntil i sør. På sikt vil det være 
naturlig og vurdere hele området for boligutbygging. Området som er foreslått for 
boligutbygging består av i alt ca 110 daa, av dette er ca 75 daa skog og 35 daa 
dyrket jordbruksarealer.  

Presentasjon av konsekvenser 

Tema  Konsekvenser 
Naturresurser En skogsdam er registrert. 
Landskap Verdifullt jordbrukslandskap, dyrka og 

dyrkbar jord. 
Kulturminner Ingen kjente innenfor planområdet 
Rekreasjon, friluftsliv og 
befolkningenshelse 

Deler av området blir brukt til turområde, 
en tursti blir berørt 

Hensyn til barn og unge Ingen kjente konsekvenser 
Universell utforming Lite kjente begrensninger i forhold til 

universell utforming 
Støy Støybelastning fra rv.115 
Ulykkesrisiko og beredskap Det er ikke marin leire i området. Ingen 

kvikkleirerisiko. 
Infrastruktur Deler av gammel riksvei kan brukes som 

gang- og sykkelsti. Nærhet til avløp og 
vann. 

Energibruk/transportarbeid Kort vei til rv. 115 og kollektivtransport 
Økonomiske konsekvenser For grunneier: mister driftsgrunnlaget 

Alternativer 

a) Ringstad og Larsåsen legges ut for framtidig boligutbygging, ca 230 daa. 
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Administrasjonens faglig vurderinger og anbefalinger 

Utbygging av dette området medfører at ca 35 daa jordbruksareal tas ut av drift med 
varig virkning. Området grenser inntil boligbebyggelse i nord, avdelt med en 
ravinedal. For bilister fra sør vil dette område være det første møte med Skiptvet 
sentrum. Det er viktig at området får en utforming som beholder oppfatningen av en 
landkommune. Området ligger godt til rette for boligutbygging, med tanke på 
infrastruktur og beliggenhet.  
 
Med bakgrunn i områdets beliggenhet anbefales det at området legges ut for 
framtidig boligutbygging. En utvidelse av Meieribyen i sør, slik som arealene er 
foreslått, er det alternativet som beslaglegger minst jordbruksareal.  
Administrasjonen vil foreslå at utvidelse av Meiribyen bør skje i sør, sett i et 40 
årsperspektiv og vil derfor foreslå at også Larsåsen  legges ut for framtidig 
boligområde. Ringstad/Larsåsen er til sammen på 230  daa. 
 

1.4 Nytt boligområde sør for Meieribyen,  Larsåsen/Åmodt,  gnr 23, 
bnr 2,3,4,5. 

Forslagstiller: Skiptvet kommune 
 
Eiere: gnr 23 bnr 2 Lars Erik Minge, gnr 23 bnr 3 Magne Røed, gnr 23 bnr 4 Grete H. 
Frøland Guldhaug og Marita Guldhaug Eikenes, gnr 23 bnr 5 Skiptvet kommune. 
 

 

Beskrivelse 

Det foreslåtte området omfatter gnr 23 bnr 2, 23 bnr 3, gnr 23 bnr 4 og 23 bnr 5.  
Området består av skog, er på 160 daa og ligger i  LNF2 – område i eksisterende 
kommuneplan. Området består av middels og lav bonitet i hogstklasse II og V.  
 
Det er ikke registrert regionalt verdifullt kulturlandskap og regionalt verdifullt 
kulturmiljø i området. Området er klassifisert i klasse B og C i verdiklassifiseringen 
av jord og skog. Store deler av området heller svakt mot sør/øst, området begrenses 
mot sør/øst av rv 115 og svært bratt terreng. Ellers begrenses området av dyrka 
mark og noe skog i sør/vest. 
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Presentasjon av konsekvenser 

 
Tema  Konsekvenser 
Naturresurser 160 daa skog tas ut av varig produksjon 

– Ingen registrerte vilttrekk blir berørt 
Landskap Verdiklassifisering av jord og skog er 

verdifulle landbruksområder, klasse B og 
andre landbruksområder, klasse C. 
Området  

Kulturminner Ingen kjente innenfor planområdet 
Rekreasjon, friluftsliv og 
befolkningenshelse 

Skogsområde, ingen kjente turstier blir 
berørt 

Hensyn til barn og unge Ingen kjente konsekvenser 
Universell utforming Lite kjente begrensninger i forhold til 

universell utforming 
Støy Noe støybelastning fra rv.115 
Ulykkesrisiko og beredskap Det er ikke marin leire i området. Ingen 

kvikkleirerisiko. 
Infrastruktur Nærhet til avløp og vann. 
Energibruk/transportarbeid Kort vei til rv. 115 og kollektivtransport 
Økonomiske konsekvenser For grunneier: mister produktivt 

skogsareal 

Alternativer 

a) Utvidelse av sentrum mot nord 
b) Utvidelse av sentrum mot øst 
c) Utvidelse av sentrum mot vest 

Administrasjonens faglig vurderinger og anbefalinger 

Av hensyn til jordvern er en utvidelse av sentrum mot sør det alternativet som 
beslaglegger minst verdifullt landbruksområde. Området består av middels til lav 
bonitet og det er ikke registrert verdifulle kulturminner eller vilttrekk i området. Deler 
av skogen beholdes som naturterreng for boligområdet. Området avgrenses av rv 
115 i sør/øst og dyrka jord i sør/vest. 
 
Larsåsen/Åmot, til sammen 270 daa, egner seg godt til boligformål med flott 
beliggenhet og nær renseanlegg.  
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1.5 Utvidelse av LNF3 område (nå LNF2-område) 
Forslagstiller: Skiptvet Høyre 

 

Beskrivelse 

Forslaget omfatter utvidelse av eksisterende LNF 3 område ved Jonsrudåsen – samt 
utvidelse av LNF- område langs Glomma fra Vammabrua og nordover til 
kommunedelet til Spydeberg. Det foreslås en utvidelse av LNF 3 ved Glennetangen, 
slik at Storesand naturreservat og LNF3 området henger sammen. 
Forslaget omfatter også at den store ”omvendte U-en med LNF3 knyttes sammen 
ved Berg, på sørsiden av skytebanen.  
Videre omfatter forslaget å sette av to omtråder som verdifullt kulturlandskap. Et som 
knytter sammen LNF- 3 området i vest og et område på østsiden av Riukveien.  

Presentasjon av konsekvenser for utvidelse av LNF 3- område (nå LNF 2 – 
område) 

Tema  Konsekvenser 
Naturresurser Jord og skogbruksområder, registrert 

viktig vilttrekk i området ved Jonsrudåsen 
Landskap Store skogområder, verdifullt 

kulturlandskap 
Kulturminner Registrerte kulturminner i området 
Rekreasjon, friluftsliv og befolkningens 
helse 

Viktig for friluftsliv og rekreasjon. 

Hensyn til barn og unge Ikke kjent 
Universell utforming Ikke kjent 
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Støy Ikke kjent 
Ulykkesrisiko og beredskap Ikke kjent 
Infrastruktur Ikke kjent 
Energibruk/transportarbeid Ikke kjent 
Økonomiske konsekvenser Ikke kjent 

Alternativer 

Ingen alternativer  

Administrasjonens faglig vurderinger og anbefalinger 

Kulturlandskapet har kulturhistoriske, estetiske og biologiske verdier som kan bli 
skadelidende ved gjengroing eller nedbygging. Kulturlandskapet en viktig del av 
kulturarven og kan bidra til å opprettholde trivsel og helse i befolkningen ved å være 
arena for utøvelse av friluftsliv, rekreasjon og opplevelser.  
 
Kulturlandskap som er holdt i hevd kan også være verdifullt for reiselivet og det kan 
være grunnlag for utvikling av nye landbruksbaserte næringer. Opprettholdelse av et 
sammenhengende kulturlandskap kan knyttes sammen med verdiskapning i 
landbruket, reiselivssatsning, kulturminneforvaltning, biologisk mangfold og fremme 
trivsel og helse i befolkningen. Det er hensiktsmessig å se områdene i en større 
sammenheng.  
 
Administrasjonen anbefaler en utvidelse av LNF 3 – området  (nå LNF 2 – område, 
slik som høyre foreslår, men uten at det henger sammen ved Berg skytebane. I 
tillegg foreslås utvidelse av LNF3 – område langs rv 115 fra Libru til Meieribyen. 
 
Det er utarbeidet temakart over Verdifullt kulturlandskap i Skiptvet kommune (2009) 
 

1.6 Nytt boligfelt vest  for Meieribyen gnr 55, bnr 121 
Forslagstiller: Terje Østereng 
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Beskrivelse: 

Det aktuelle området ligger vest for Koffelveien, inntil eksisterende boligbyggelse. 
Området består av skog og ble i 2002 fradelt eiendommen 55/1. Kraftledningen går 
over eiendommens vestre del, kun 50 – 50 meter fra eksisterende bebyggelse. 
Forslaget om en framtidig ny rv 115 vil gå parallelt med  kraftledningen.  

Presentasjon av konsekvenser 

Tema  Konsekvenser 
Naturresurser Ingen kjente trekkveier for vilt 
Landskap Terrenget er svært kupert  
Kulturminner Ingen kjente kulturminner 
Rekreasjon, friluftsliv og befolkningens 
helse 

Området er bratt og lite egnet for 
rekreasjon 

Hensyn til barn og unge Ingen kjente 
Universell utforming Lite kjente begrensninger i forhold til 

universell utforming 
Støy Ingen kjente 
Ulykkesrisiko og beredskap Boligfeltet blir liggende nærmere enn 50 

meter fra kraftlinje 
Infrastruktur Ny vei og vann/avløp må bygges 
Energibruk/transportarbeid Kort vei til sentrumsnære tjenester og 

tilbud 
Økonomiske konsekvenser Store kostnader for å etablere noen få 

tomter 

Alternativer 

Ingen kjente alternativer 
 

Administrasjonens faglig vurderinger og anbefalinger 

Området som er foreslått for boligutbygging ligger øst for kraftledningen. 
Eksisterende bebyggelse ligger 50 -60 meter fra kraftledning, en eventuell 
boligbebyggelse vil komme for nær kraftledning. Det vil bli store kostnader med 
opparbeiding av vei og kloakk.  
 
Området anbefales ikke utbygd for boligformål.  
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1.7 Utvidelse av næringsområde ved ”bussgarasjetomta” gnr 22,   
bnr 6 

Forslagstiller: Grunneier Jan Einar Svendsen 
 

 

Beskrivelse 

Den foreslåtte utvidelsen av næringsområde ligger i tilknytning til bussgarasjen og 
eksisterende næringstomt i gjeldende kommuneplan. Bussgarasjen med tomt er 4 
daa. Den foreslåtte utvidelsen av næringsområdet ligger sør og vest for 
bussgarasjen og er på 8 daa, hele området består av skog. Området ligger inntil 
riksvei 115. 

Presentasjon av konsekvenser 

Tema  Konsekvenser 
Naturresurser Et registrert vilttrekk ca 1 km sør/øst for 

det foreslåtte næringsområdet  
Landskap Området ligger inntil rv 115 i nord, lett 

tilgjengelig 
Kulturminner Ingen kjente kulturminner 
Rekreasjon, friluftsliv og befolkningens 
helse 

Arealet berører ikke områder for 
rekreasjon og friluftsliv. 

Hensynet til barn og unge Ingen kjente 
Universell utforming Lett tilgjengelig område 
Støy Støy fra riksveien. 
Ulykkesrisiko og beredskap Ikke registrert som faresone for 

kvikkleirerisiko 
Infrastruktur Det må legges ny vann og avløpsledning 
Energibruk/transportarbeid Lett tilgjengelig 
Økonomiske konsekvenser Lave anleggskostnader 

 

Administrasjonens faglige vurderinger og anbefalinger 

Utbygging av dette området medfører at ca 8 daa skog tas ut av bruk.  
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Området vil være det første møte med Skiptvet for bilister sørfra, det er derfor 
ønskelig med lettere industri på området. Området på 8 daa anbefales avsatt for 
næringsutvikling.  
 

1.8 Utvidelse av næringsområde ved ”bussgarasjetomta” gnr 22,  
bnr 5 og gnr 22, bnr 6 
Eier: Jan E. Og Grethe B. Svendsen og Eivind Alf Karterud 
Forslagsstillere: Formannskapet 
 

  

Beskrivelse 

Det foreslåtte området omfatter arealet mellom bussgarasjetomta og eksisterende 
næringsareal i gjeldene kommuneplan. Området ligger i LNF1 hvor spredt 
boligbygging kan tillates. Området består av gnr 22/5 og gnr 22/6 og eies av to 
grunneiere. Det produseres skog på eiendommene og boniteten er middels og høy.   
 

Presentasjon av konsekvenser 

 
Tema  Konsekvenser 
Naturresurser Et registrert vilttrekk ca 1 km sør/øst for 

det foreslåtte næringsområdet  
Landskap Området er klassifisert som verdifulle 

landbruksområder B-område og ligger 
inntil rv 115.  

Kulturminner Ingen kjente kulturminner 
Rekreasjon, friluftsliv og befolkningens 
helse 

Arealet berører ikke områder for 
rekreasjon og friluftsliv. 

Hensynet til barn og unge Ingen kjente 
Universell utforming Ingen kjente begrensninger 
Støy Støy fra riksveien. 
Ulykkesrisiko og beredskap Ikke registrert som faresone for 

kvikkleirerisiko 
Infrastruktur Det må legges ny vann og avløpsledning 
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Energibruk/transportarbeid Lett tilgjengelig 
Økonomiske konsekvenser 30 daa skog tas ut av produksjon med 

varig virkning. 
 

Administrasjonens faglige vurderinger og anbefalinger 

Utbygging av det foreslåtte området  medfører at 30 daa skog tas ut av varig 
produksjon. Totalt vil det bli et industriområde på 45 daa inntil rv 115. Dette 
industriområdet vil være det første møte med Skiptvet for trafikanter fra sør og 
innfalsport til sentrum. Det er derfor viktig å stille strenge krav til estetikk og 
landskapstilpassing. Det bør utarbeides detaljplan i form av utenomhusplan for det 
foreslåtte området. 
 
Politisk vedtak i Formannskapet 18.06.09: 
Områdene foreslått til industri ved Åby (bussgarasjen og Åmodtsaga) lages som ett, 
større, felles industriområde. 
Totalt areal til industriområde blir på 45 daa, 30 daa nytt næringsareal i tillegg til 
eksisterende 15 daa. 

1.9  Utvidelse av drifta på Mørk gård gnr 56, bnr 9 
Forslagstiller: Grunneier Henrik Mørk Eek       
 

  

Beskrivelse 

Planene omfatter; 
1.      Utvidelse med en gjødselbeholder 
2.      Utvidelse av eksisterende grisehus 
3.      Ny fôrproduksjon 
4.      Bygging av biogass anlegg 
   
Eksisterende bygningsmasse står i dag oppført på gnr 56, bnr 9, på feste nummer 2.  
Planene for utvidelsene strekker seg utover hva grensene feste nr. 2 omfatter, dette 
foreslås  løst ved et av følgende; 
1.      Utvidelse av feste nr. 2 
2.      Skille ut en del av Mørk gård med nytt gårds- og bruksnummer. 
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Presentasjon av konsekvenser 

Tema  Konsekvenser 
Naturresurser Området ligger i et svært verdifullt 

landbruksområde 
Landskap Området ligger i et viktig kulturlandskap, 

nær kirke og sentrum 
Kulturminner Flere automatisk freda kulturminner i 

nærområdet 
Rekreasjon, friluftsliv og befolkningens 
helse 

Arealet berører ikke områder for 
rekreasjon og friluftsliv. 

Hensynet til barn og unge Ingen kjente 
Universell utforming Ingen kjente 
Støy Ingen støy 
Lukt Luktproblemer er betydelig i dag og kan 

bli vesentlig større ved en utvidelse 
Ulykkesrisiko og beredskap Det er registrert faresone for 

kvikkleirerisiko i nærområdet 
Infrastruktur Området ligger innenfor VA- området 
Energibruk/transportarbeid Lett tilgjengelig 
Økonomiske konsekvenser Ingen kjente 

Administrasjonens faglige vurderinger og anbefalinger 

Den planlagte arealendringen legger opp til en betydelig økning i drifta som vil få 
konsekvenser for nærmiljø med hensyn til lukt og gjødselspredning i sentrumsnært 
område. Kommunen ønsker ingen utvidet industrivirksomhet som det her legges opp 
til i nærområdet og anbefaler derfor ikke arealendringen.   

Politisk vedtak (Formannskapet 18.06.09) 

Administrasjonens anbefalinger vedtatt.  
 

1.10 Utvidelse av boligareal – Kassem Nordre gnr 58, bnr 1og       
gnr 56, bnr 8. 

Forslagstiller: Gunnar Grimeland 
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Beskrivelse 

Det foreslåtte arealet er på ca 20 daa og ligger i tilknytning til allerede avsatt 
boligareal i gjeldende kommuneplan. Arealet som foreslås til boligformål er merket 
rødt på tegningen (til venstre). Dette kommer i tillegg til allerede avsatt område i 
gjeldende kommuneplan som er merket gult på tegningen. Arealet består av 
skogsmark, middels og lav bonitet. Forslagsstiller mener at det vil være naturlig at 
hele området benyttes til boligformål. Det er allerede skilt ut to tomter fra arealet. Et 
større sammenhengende areal vil gjøre det lettere og sette i gang 
reguleringsarbeidet. 

Presentasjon av konsekvenser  

Tema  Konsekvenser 
Naturresurser  
Landskap Området ligger i et viktig kulturlandskap, 

nær kirke og sentrum 
Kulturminner Ingen kjente kulturminner i det aktuelle 

området, men flere automatisk freda 
kulturminner i nærområdet 

Rekreasjon, friluftsliv og befolkningens 
helse 

Arealet berører ikke områder for 
rekreasjon og friluftsliv. 

Hensynet til barn og unge Ingen kjente 
Universell utforming Ingen kjente 
Støy Ingen støy 
Ulykkesrisiko og beredskap  
Infrastruktur Området ligger innenfor VA- området 
Energibruk/transportarbeid Lett tilgjengelig 
Økonomiske konsekvenser Lave anleggskostnader 

Administrasjonens faglige vurdering og anbefaling 

Det foreslåtte boligområdet ligger innenfor rensedistriktet for Hoel kloakkrenseanlegg 
og i tilknytning til framtidig boligområde. Det aktuelle området er godt egnet for 
boligutbygging, gang- og sykkelvei blir opparbeidet fram til omsorgssenteret øst for 
Karlsrudkrysset.  Det ligger godt til rette for vann og avløp. Arealet er klassifisert som 
B-område – verdifullt landbruksområde.  
 
Eventuell utgivelse av framtidig boligområde her er foreløpig ikke avklart politisk, og 
tas følgelig ikke inn i denne høringsrunden. 
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1.11 Utvidelse av Fjellshagen til næringsareal – gnr 54/3 – eier 
Wennersgaard 

Forslagstiller: Administrasjonen 
 

  

Beskrivelse 

Det foreslåtte næringsarealet ligger nord for eksisterende næringsareal på 
Fjellshagen, gnr 54, bnr 3, eier er Wennersgaard.  Arealet er på ca 25 daa 
grunnlendt skogsmark og erstatter ca 25 daa foreslått næringsareal på eiendommen 
Skjelle gnr 54, bnr. Det totale foreslåtte næringsarealet er dermed flyttet noe 
nord/vestover. 

Presentasjon av konsekvenser  

Tema  Konsekvenser 
Naturresurser  
Landskap Område ligger nær verdifull naturtype, 

store myrområder. 
Kulturminner Ingen kjente 
Rekreasjon, friluftsliv og befolkningens 
helse 

Kommer ikke i direkte konflikt med 
friluftsliv 

Hensynet til barn og unge  
Universell utforming  
Støy Næringsområde kommer i svært nær 

viktig viltområder 
Ulykkesrisiko og beredskap Ingen kjente 
Infrastruktur Område ligger innenfor VA-området 
Energibruk/transportarbeid Lett tilgjengelig. Ligger i tilknytning til 

allerede opparbeidet næringsarealer 
Økonomiske konsekvenser  

Administrasjonens faglige vurdering og anbefaling 

Det foreslåtte næringsområdet ligger innenfor rensedistriktet for Hoel 
kloakkrenseanlegg og i tilknytning til eksisterende næringsareal, noe som vil gjøre 
opparbeiding av næringsområdet enklere.  
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