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Innledning 
 
Kort om bakgrunn 
Linås kom inn som et nytt boligområde i kommuneplanen i 2011, og detaljreguleringsplanen 
ble vedtatt i februar 2021. Reguleringsplanen legger opp til oppføring av ca. 170 boliger. 
Veien frem til reguleringsvedtaket var lang og konfliktfylt, særlig hva gjelder valg av 
atkomstløsning til feltet.  
 
I høringsperioden kom det inn en rekke merknader knyttet til kjøreatkomsten til Linås, som 
var planlagt fra nordøst via Bøhlerveien. Protestene fra Langhus skole og naboene var så 
sterke at politikerne engasjerte seg tungt i saken. Den 13.02.2019 vedtok kommunestyret i 
Ski enstemmig følgende rekkefølgekrav for Linås-planen: 

• Det startes opp reguleringsarbeid med formål å få etablert en atkomstvei fra syd i 
samarbeid med eier av gnr. 120 bnr. 4, som planlegger å søke om omregulering til 
bolig for arealet øst for Linås samtidig med regulering av ny atkomstvei 

• Det forutsettes at det bare blir èn utkjøring på Langhusveien i området Kvakestad. 
Det skal ikke tillates gjennomkjøring fra Langhusveien ved Kvakestad og til 
Bøhlerveien. 

• Inntil ny atkomstvei fra Langhusveien er etablert aksepterer Ski kommune bygging av 
inntil 40 boliger med midlertidig atkomst fra Bøhlerveien. Den midlertidige atkomsten 
skal stenges når ny atkomstvei fra Langhusveien er etablert. 

• Dersom ny atkomstvei er sikret etablert tillates oppføring av samtlige boliger, dog 
skal atkomstveien være ferdigstilt før det gis brukstillatelse/ferdigattest for flere enn 
40 boliger. 

 
Det kom to innsigelser til ovennevnte vedtak: 

• Innsigelsen fra Statens vegvesen gjaldt at framtidig atkomst fra Langhusveien ved 
Kvakestad ikke er tilstrekkelig utredet, og dokumentert gjennomførbar.  

• Fylkeskommunens innsigelse gjaldt ny atkomst direkte til Langhusveien, samt at 
rekkefølgekravene om ny vei sydover til Kvakestadkrysset ikke var tilstrekkelig 
utredet eller dokumentert gjennomførbar. 

• I tillegg varslet Fylkesmannen at det ville bli fremmet innsigelse om 
rekkefølgebestemmelsene forutsatte regulering for videre utbygging av tilgrensende 
arealer. 

 
Etter gjennomført megling og ny politisk behandling ble detaljreguleringsplan for Linås 
vedtatt av Nordre Follo kommunestyre i 2021, med bl.a. følgende bestemmelser: 

• Atkomstvei kan knyttes sydover dersom en eventuell fremtidig regulering av 
tilstøtende arealer åpner for dette. 

• Kommunedirektøren bes følge opp trafikksikkerheten for skolebarna ved Langhus 
skole, og gå i dialog med Viken fylkeskommune om skilting og hastighet i 
Vevelstadveien og Langhusveien, i tillegg til sikringstiltak i Bøhlerveien. 

• Kommunedirektøren inviterer utbygger, skoleledelsen og FAU på Langhus skole til 
dialog med planavdelingen om utforming av gang- og sykkelveien. 
 
 
 



 

 

Forholdet til tidligere innsigelser 
 
Kjøreatkomst fra Langhusveien 
Innsigelsene til atkomstløsningen fra Langhusveien var for en stor del knyttet til manglende 
utredning av atkomstløsningen. Statens Vegvesen har ved flere anledninger åpnet for å gi 
Linås atkomst fra Langhusveien: 

• I brev datert 11.01.2019 skriver Statens Vegvesen at de kan akseptere at Linåsfeltet 
får atkomst via eksisterende kryss på fv. 152 Langhusveien ved Kvakestad under 
forutsetning av at det ikke tillates gjennomkjøring til Bøhlerveien via dette krysset. 
De skriver samtidig at dette ikke er en løsning de anbefaler. 

• I meklingsprotokollen fra meklingsmøte 25.05.2020 står det at «Fylkeskommunen 
vurderer atkomsten til feltet fra Bøhlerveien som det beste alternativet av 
trafikksikkerhets- og trafikale grunner. De aksepterer ikke utkjøring til Fv. 152 ved 
Langhus hagesenter, men kan akseptere avkjøring fra eksisterende kryss ved 
Kvakestad».  
 

Forholdet til RTP-AP 
På Langhus har kommunen definert det prioriterte utbyggingsområdet ved å stiple grensen 
rundt allerede vedtatte, ikke-utbygde boligprosjekter. En utvidelse av Linås mot øst vil 
således ha tilnærmet samme kvaliteter som det umiddelbart tilstøtende Linåsfeltet hva 
gjelder avstand til kollektivtransport, skole, barnehage m.m.  
 
 
Vårt resonnement - fordeler og ulemper 
 
Vi oppfatter at det først og fremst har vært den ustrukturerte planprosessen som tidligere 
har stått i veien for løsningen naboene og politikerne har ønsket seg, og vi håper med dette 
innspillet å legge til rette for en realitetsvurdering av atkomsten til Linås innenfor plan- og 
bygningslovens rammer. 
 
Vi er selvsagt godt kjent med Nordre Follo kommunes arealnøytralitetsprinsipp, og ser at 
arealinnspillet er konfliktfylt. Samtidig ser vi mange gode argumenter for løsningen. 
 
Hovedargumenter mot arealinnspillet 

• Omdisponering av LNFR-arealer vil alltid være konfliktfylt, og slår uheldig ut ift. 
kommunens arealnøytralitetsprinsipp. Atkomstveien berører utkanten av dyrkbar 
jord. 

• Arealet er registrert som friluftsområde, det berører et vilttrekk og det vil kunne 
være behov for flytting av lysløypen som går i randsonen til arealet. Forbindelser, 
lysløype og tilgang til friluftsområder vil bli viktige tema i en detaljreguleringsprosess. 

• Ved å åpne for en ny vurdering av atkomsten til Linås åpner man for omkamp om en 
(lokalt) betent problemstilling. 

• Statsforvalteren har varslet innsigelse til en utvidelse av Linås grunnet forholdet til 
RTP-AP. 

• Nordre Follo kommune har allerede betydelige arealreserver for boligbygging. 

• Kommunen har tidligere pekt på en mulig konflikt mellom veiløsningen og 
eksisterende g/s vei langs Langhusveien (her vil vi anføre at regulert rundkjøring 



 

 

uansett vil utløse denne problemstillingen, i og med at den skal betjene bl.a. felt BN i 
reguleringsplan for Follobanen og Kvakestad planteskole. 

 
Hovedargumenter for arealinnspillet 

• Man oppnår den atkomstløsningen til Linås som både naboer og politikere har ønsket 
seg. Trafikkbelastningen forbi Langhus skole reduseres.  

• Vedtatt reguleringsplan for Linås åpner for kjøreatkomst fra Langhusveien dersom en 
fremtidig regulering av tilstøtende arealer åpner for dette. 

• Fortauet langs foreslått atkomstvei blir en snarvei til g/s-veien langs Langhusveien 
både for Linås og eksisterende boliger, for de som skal gå og sykle til Ski. 

• Vi er uenige med Viken Fylkeskommune i at arealet ikke er i tråd med RTP-AP. For en 
selvbygger er alternativet i praksis å bygge sitt nye hus i en annen kommune, og 
typisk med en langt mer bilbasert beliggenhet. 

o Det er kort avstand til skole og barnehage (500 – 800 meter). 
o Det er kort avstand til høyfrekvent bussholdeplass (300 – 600 meter). 
o Det er kort avstand til Langhus stasjon (700 – 1000 meter). 

• Vi foreslår å utparsellere eneboligtomter for salg til selvbyggere, anslagsvis 25 stk.  
o Det fremgår av gjeldende kommuneplanbestemmelser at kommunen ønsker 

å legge til rette for varierte boligtyper. Tilgangen på selvbyggertomter 
begrenser seg i dag til «eplehagefortetting», og også disse tomtene bygges 
gjerne ut av profesjonelle utbyggere. 

o Selvbyggere er tradisjonelt en ressurssterk gruppe, som er attraktive 
innbyggere for kommunen. 

o Antallet boliger vil bli så lavt at det i liten grad vil påvirke kommunens 
investeringer i teknisk/sosial infrastruktur. 

o Salget av eneboligtomtene forutsettes å finansiere etableringen av 
atkomstveien.  

• Selv om arealet er regulert til LNFR må det kunne sies å ha begrenset verdi som 
jordbrukseiendom grunnet topografien. 

• Innspillet berører ikke dyrka jord, registrerte naturtyper, rødlistearter eller 
kulturminner. Det er ikke avdekket risiko for naturfare i form av flom eller ras/skred.  

 



 

 

 
Oversiktskart. Kilde: Norgeskart. 
 
 
Vedlegg 
 
Kart (1:1000): 

Arealinnspill på kartlag kommuneplan 
Arealinnspill på kartlag reguleringsplan 

 Arealinnspill på grunnkart med angitt størrelse på arealet 
 SOSI-fil 
  



 

 

 

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspillet 

Område Linås øst, boligområde  

Adresse  

Gnr/bnr Boligområde: 120/4  
Adkomstvei: 119/3, 119/77 og 120/1 

Forslagsstiller Vinkl AS 
Idrettsveien 4, 1400 Ski 

Utsnitt av kart fra 
gjeldende 
kommune-plan 
som viser 
arealinnspillet 
 

 
Områdets 
størrelse i m2 

Ca. 33 daa. 
Herav boligformål ca. 21 daa og atkomstvei/gjennomgående vei   
ca. 12 daa. 
 

Beskrivelse/ 
dagens bruk 

LNFR, skogareal. 

Formål i 
gjeldende 
kommune-plan 

LNFR. 



 

 

Hensynssone i 
gjeldende 
kommune-plan 

H310_1 (Ras- og skredfare) 
H220_1 (Støy. Gul sone iht. T-1442) 
 
Planlagt adkomstvei berører i tillegg: 
H560_4 (Vilttrekk) 
H570_3 (Kulturlandskap mellom middelalderkirkene og 
moreneryggene) 
H190_2 (Sikringssone jernbanetunnel) 

Foreslått 
arealformål 

Boligformål ca. 21 daa. 
Adkomstvei/gjennomgående vei ca. 12 daa. 
 

Har arealet ligget 
inne som andre 
formål enn 
nåværende 
formål i tidligere 
kommune-planer 

Nei 

Er området 
bebygd/delvis 
bebygd/ ubebygd 

Ubebygd. 

Potensiell konflikt 
med annen 
arealbruk eller 
aktivitet 

Omdisponering av LNFR. 
Registrert friluftsområde og lysløype. 

Samfunnsforhold 
 
Overordnede 
føringer 
Er innspillet i tråd 
med kommunens 
areal-strategier 
gjengitt i 
planprogrammet? 

1. Arealet er tilstøtende til prioritert utbyggingsområde, og i 
gangavstand til både jernbane (Langhus stasjon) og 
høyfrekvente bussruter (Kvakestad) 

2. Vi foreslår en moderat utnyttelse av arealet 
3. Arealet ligger i randsonen til knutepunktet Langhus stasjon 
4. Ikke relevant 
5. Ikke relevant 
6. Markagrensen endres ikke. Innspillet berører friluftsområde, 

lysløype og sti. Lysløype og sti skal sikres opprettholdt, ev. 
med noe omlegging og med gode forbindelser til og fra 
tilstøtende boligområde og nærturområder.  

7. Området har god tilgang til g/s-forbindelser, både til Ski og 
Langhus stasjon. Langs foreslått ny atkomstvei fra 
Langhusveien forutsettes det etablert fortau, ev. også 
sykkelvei. 

8. Ingen naturtyper eller rødlistearter er registrert i området. 
Adkomstvei vil berøre vilttrekk. Arealet er i dag grønt i form av 
skog/hogstfelt. Det grenser til dyrka jord mot øst og 
utbyggingsområde Linås i vest. Ingen vann eller vassdrag i eller 
nært inntil arealet. 



 

 

9. Forslaget berører ikke dyrka jord. Adkomstvei berører 
utkanten av dyrkbar mark. 

10. Folkehelse og samfunnssikkerhet – ingen vesentlige 
risikomomenter sees. 

Prioriterte 
utbyggings-
områder 
Ligger området 
innenfor 
prioriterte 
utbyggings-
områder i 
gjeldende 
arealdel Ski og 
Oppegård, 
temakart 1? 

Området ligger inntil, men utenfor prioritert utbyggingsområde. 
Kommuneplanens kriterier for prioriterte utbyggingsområder er som 
følger: 

• Inntil 10 minutters gangavstand fra jernbane eller busstilbud, dvs. 
ca 1 km. 

• Naturlig å ta utgangspunkt i jernbanestasjoner i bybåndet. 

• Hovedtyngden av veksten skjer i Ski og på Kolbotn, rundt 
kollektivknutepunkter langs jernbanen og i utvalgte områder med 
høyfrekvente bussruter. 

 
Arealet ligger ca. 700 – 1000 meter fra Langhus stasjon, og ca. 300 – 
600 meter fra eksisterende bussholdeplass i Langhusveien 
(Kvakestad).  
 
Avstand til Langhus skole samt eksisterende barnehage er 500 – 800 
meter. Det er også regulert en barnehage like nordøst for Linås (ca. 
250 meter unna), samt mulighet for å bygge en barnehage som en del 
av utbyggingen på Linås. 
 
Kommuneplanens angivelse av det prioriterte utbyggingsområdet 
rundt Langhus stasjon fremstår som fastsatt ved å ramme inn de 
arealene som er detaljregulert, men ikke bygget ut. Ved en utvidelse 
av Linås vil det være naturlig å justere det prioriterte 
utbyggingsområdet tilsvarende. 

 



 

 

Transport-behov, 
kollektivdekning 
- Innenfor 1 km 
fra Ski eller 
Kolbotn stasjon? 
- Høyfrekvent 
busstilbud (hvor 
hyppige 
avganger)? 

 
Området ligger:  

• Ca. 900 meter fra Langhus stasjon. Herfra går det lokaltog mot 
Ski/Oslo to ganger pr. time. 

• Ca. 500 meter fra nærmeste bussholdeplass i Langhusveien. Her 
stopper buss 510 hvert 10. minutt, og reisetiden til Ski stasjon er 7 
minutter. 

 
 

Trafikksikkerhet 
og trafikk-
mengde, trafikale 
konsekvenser 
-Atkomst løsning 
- Avstand til 
offentlig vei og 
gang- og 
sykkelvei 

Det foreslås etablert ny kjøreatkomst som kobler seg på avkjøringen 
til Bane NORs riggområde/ Kvakestad planteskole. Nytt kryss ble 
regulert i reguleringsplan for Follobanen i 2012, men er ikke bygget.  
Det er offentlig gang- og sykkelvei langs Langhusveien. 
 
Vedtatt detaljreguleringsplan for Linås åpner for bygging av ca. 170 
boenheter, med kjøreatkomst fra Bøhlerveien. Det var svært sterk 
motstand mot den regulerte kjøreatkomsten blant beboere, da den 
genererer betydelig med trafikk forbi Langhus skole. En alternativ 
avkjøring fra Langhusveien ble utredet ifm. planprosessen på Linås, 
men ble ikke vedtatt. Reguleringsbestemmelsene inneholder 
imidlertid en bestemmelse om at atkomstveien fra Bøhlerveien skal 
stenges dersom det etableres ny atkomstvei fra Langhusveien. Slik 
atkomst vil man oppnå gjennom dette arealinnspillet.  
 
Anslått antall boliger på Linås øst er ca. 25. Ved estimert 
turproduksjon på 5 pr. bolig medfører det ca. 125 pr. dag. 
 

Nærmiljø og 
lokalsamfunn 
- Avstand til 
dagligvare og 
tjenester 
- Avstand til 
møteplasser 
(formelle/ 
uformelle) 
- Hvilke 
målgrupper retter 
tiltaket seg mot? 
- Hvordan bidrar 
tiltaket til 
utvikling av 
lokalsamfunnet? 

Avstand til nærmeste dagligvareforretning er ca 1,3 km (Langhus 
senter). Her finnes også legesenter, tannlege, apotek, fysioterapeut, 
spisested, frisør og forpleie m.m.  
 
Det foreslås å utparsellere eneboligtomter med tilsvarende 
bestemmelser som øvrige småhusområder rundt Langhus stasjon, 
dvs. minste tomtestørrelse på 650 m2 for eneboliger. Tiltaket retter 
seg mot selvbyggere, og dermed hovedsakelig barnefamilier. 
 
På Langhus er det er ikke lagt til rette for salg av eneboligtomter på 
eneboligfelt på svært lang tid. Boliger for selvbyggere utgjør et 
verdifullt supplement til de mer kompakte boligprosjektene som 
gjennomføres i området, og de tiltrekker seg ressurssterke 
innbyggere.  

Barn og unges 
oppvekst-vilkår 

Arealet ligger landlig til, med kort avstand til Langhus skole, 
barnehage, nærturområder og eksisterende boligområder, bl.a. Linås 
som nå skal bygges ut. 



 

 

- Mulighet for lek, 
sikkerhet og 
trygghet 

Teknisk 
infrastruktur 
Vann, avløp, 
overvann, el-
forsyning, 
ledningsnett 
(fjernvarme, 
fiber) og 
renovasjon 

Utbyggingen vil kunne knytte seg til eksisterende VA, el og annen 
teknisk infrastruktur som fremføres til utbyggingen på Linås. 
 
Renovasjon forutsettes løst med nedgravde avfallsbeholdere. 
 
Det bør være gode forutsetninger for å oppnå en BGF på 0,8.  

Avstand til 
offentlige 
tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgs-
boliger/ sykehjem 

Avstand til Langhus skole samt eksisterende barnehage er ca. 500 
meter. Det er også regulert en barnehage like nordøst for Linås (ca. 
250 meter unna), og mulighet for å bygge en barnehage som en del av 
utbyggingen på Linås. 
 
Avstand til Langhus bo- og servicesenter er ca 1,3 km. 
 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Se også miljø og naturressurser 

Flom og 
overvann 
- Arealer til 
flomveier 
- Medfører 
tiltaket endring 
av flomveier? 
- Overvanns-
anlegg (over-
ordnet 
beskrivelse) 

 
Det er ingen bekker eller vassdrag i nærheten, og arealet er ikke 
flomutsatt (kilde NVE elvenett og aktsomhetsområde flom).  
Oppstrøms ligger dyrka jord og nedstrøms ligger skog og 
utbyggingsområdet på Linås. 
 
Tiltaket medfører ikke vesentlig endring av flomveier, utover det at et 
skogareal bygges ut med boliger, der det blir infrastruktur i form av 
avskjærende veier og grøfter og en del tette flater. 
 
Overvann skal håndteres i samsvar med krav i Nordre Follo kommune, 
og dette skal prosjekteres i en ev. detaljreguleringsprosess. 
 

Trafikk 
Vurdering av 
dagens trafikk-
situasjon og 
konsekvenser av 
økt belastning 

Ved etablering av ny atkomstvei fra Langhusveien vil man oppnå en 
betydelig reduksjon i trafikken på Bøhlerveien forbi Langhus skole.  
 
Statens Vegvesen ga i brev av 11.01.2019 uttrykk for at de kan 
akseptere at Linåsfeltet får atkomst via eksisterende kryss på fv. 152 
Langhusveien ved Kvakestad, under forutsetning av at det ikke tillates 
gjennomkjøring til Bøhlerveien via dette krysset.  
 
Gjennomsnittlig ÅDT de to siste årene på tellepunktet ved avkjøringen 
til Kvakestad /Bane NOR riggplassen er 10.000 - 11.000. 
ÅDT for sykkeltrafikk var 150 i 2020. 
Kilde: Vegvesen.no, trafikkdata. 



 

 

En del av dagens trafikk er knyttet til Bane NORs riggplass og 
Follobaneutbyggingen. Denne vil forsvinne når banen står ferdig, og 
det er derfor usikkert om trafikken totalt vil øke med en begrenset 
utbygging på Linås øst og Linås-feltet. 
 

Miljø og naturressurser 
 
Forurensing  
og klimagass-
utslipp 
Fører tiltaket til 
støy og 
forurensing? 

Ingen forurensning utover alminnelig utslipp og støy knyttet til 
persontrafikk til og fra boligområdet. 
 
Omdisponering av skogareal til bebygd areal og persontrafikk 
medfører klimagassutslipp. 

Støy 
Ligger tiltaket 
innenfor gul eller 
rød støysone? 

Deler av arealet ligger innenfor gul støysone (kilde: miljostatus.no) 

Grunnforhold 
- Ligger tiltaket 
under marin 
grense? 
- Er det registrert 
kvikkleire 
innenfor 
området? 
- Ligger tiltaket i 
hellende terreng? 
- Medfører 
tiltaket endringer 
av 
grunnvannstand? 
- Forurenset 
grunn i området 

Området ligger under marin grense. 
Store deler av arealet Linås øst ligger i hellende terreng. 
 
Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i selve innspillsområdet, 
men for tilstøtende detaljregulering på Linås har Sweco gjort en 
vurdering av områdestabilitet i samsvar med Prosedyre for utredning 
av aktsomhetsområder for faresoner. Det konkluderes med at det ikke 
er fare for skred som kan ha utbredelse inn i og/ eller rundt 
planområdet Linås. 
 
Det er ikke grunn til å anta at tiltaket vil medføre endringer i 
grunnvannsstand, men dette må utredes nærmere i en plan prosess. 
Nærmeste registrerte grunnvannsbrønn ligger i Ramstadlia 22  
(kilde: miljostatus.no, kartlag grunnvann). 
 
Det er ikke gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser, men det 
foreligger ingen mistanke om forurenset grunn ut fra tidligere og 
dagens bruk (kilde: norgeibilder.no). 
 

Naturressurser 
(oppgis i m2) 
- Medfører 
tiltaket om-
disponering av 
dyrka mark/ 
dyrkbar mark/ 
skog? 
- Berører tiltaket 
myr eller 

Innspillet medfører ingen omdisponering av dyrka jord. 
 
Adkomstveien medfører en liten omdisponering på ca. 1,6 daa 
dyrkbar mark, i utkanten av en teig (blå grense) (se figur nedenfor).  



 

 

våtmarks-
områder? 

 
 
Tilnærmet hele innspillet ligger på barskog med høy og svært høy 
bonitet.  
Ingen omdisponering av myr eller våtmarksområder. 
 
(kilde: NIBIO Kilden). 
 

Naturmiljø 
(natur-mangfold) 
Hvordan berører 
tiltaket 
naturverdier, 
arts-
observasjoner og 
vilttrekk? 

Det er ingen registrerte naturtyper eller rødlistearter i området (kilde 
Naturbase og Artskart).  
Adkomstvei krysser vilttrekk (kilde: Kommunekart, natur og 
hensynssone vilttrekk i kommuneplanen).  
Arealet er i dag grønnstruktur i form av skog/hogstfelt med grense til 
dyrka jord mot øst og utbyggingsområde Linås i vest.  
 
Ingen vann eller vassdrag i eller nært inntil arealet. 

Vannmiljø 
- Hva er 
avstanden til 
bekk/ vassdrag? 
- Berører tiltaket 
100-metersbeltet 
langs sjø og 
vassdrag? 
- Har tiltaket 
konsekvenser for 
drikkevannet? 
- Hvordan 
påvirker tiltaket 
vannmiljøet? 

Nærmeste bekk/vassdrag er med årssikker vannføring er Dalsbekken, 
ca. 500 meter unna. 
 
Tiltaket berører ikke 100-metersbelte. 
 
Tiltaket har ingen konsekvenser for nærmeste drikkevannskilde som 
er Gjersjøen ca. 4 km nedstrøms. 
 
Tiltaket vil ikke påvirke vannmiljøet. Under utbygging forutsettes det 
at krav til miljøoppfølging for håndtering av ev. forurenset overvann 
og anleggsvann følges. 
 
 

Rekreasjon og 
friluftsliv 
Berører 
planforslaget 

Arealet ligger innenfor registrert viktig friluftsområde Vabakken - 
Linås, type nærturterreng. 
 



 

 

frilufts-områder, 
grønn-struktur, 
turområder og 
turstier? 

Lysløypa mellom Langhus og Vardåsen ligger langs innspillsområdet. 
Del av foreslått veitilkobling mellom Linås og Linås øst vil krysse 
dagens lysløype. Lysløypa vil måtte legges noe om, og løsning for 
dette vil avklares gjennom en eventuell reguleringsplanprosess. 
 
Umerket tursti går gjennom innspillsområdet.  
(kilde: Kommunekart og forslagsstillers lokalkunnskap). 
 
Det vil være viktig å opprettholde turstitraseene i området slik at 
sammenhengen mellom LNFR-områder i sør/nordøst opprettholdes.  

Kulturminner, 
kulturmiljø og 
landskap 
- Berører tiltaket 
bevaringsverdige 
bygg og 
kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket 
arkeologiske 
kulturminner? 
- Berører tiltaket 
historiske steder 
og veier? 

Ingen registrerte arkeologiske kulturminner, SEFRAK-bygg, historiske 
veier eller steder berøres. (kilde: Kommunekart, kartlag 
kulturminner). 
 
Planlagt adkomstvei ligger delvis innenfor hensynssone for bevaring 
av kulturmiljø (kilde: Kommuneplanen, temakart 12 Bevaring 
kulturmiljø)  

Eventuelle andre vurderinger? 
Ingen.  
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