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Område Hansrud Gnr.135/Bnr. 11 – Bjørn Vidar Hansru d og 
136/1 Martin Olaf Skaare. 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF A2, delvis LNF B1. Delvis regulert til boliger, 
men alle tomter solgt. Avstand ca 4 km til Hokkåsen. 
Terrenget heller ned mot Nugguren. FV 375 gir 
atkomst. Vestvendt og god utsikt.  

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er området til sammen på ca 20 daa, herav 3 
dekar dyrka mark og resten skog på høg bonitet.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-område (ukjent antall 
boliger) 

Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Middels landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte.  
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte  
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Ingen registrerte 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Eksisterende område, fem boliger fra før. I strid 
med kommunens målsetting om å bygge opp under 
eksisterende grendesenter da avstanden til 
Hokkåsen er 4 km og til Brandval er 10 km.  

9 Transportbehov, Avkjøring fra FV 375 Skakkland. Kollektivtilbud 
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kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

ved Hofoss. Privat bil anses som nødvendig. 
Atkomst videre fra eksisterende felt må løses. Ny 
atkomst, eller utvidet bruk, fra FV 375 kan trolig 
ikke påregnes, men ikke endelig avklart. Ikke g/s-
veg. 

10  Barn og unge, nærmiljø Skoleskyss nødvendig. Tilhører Brandval 
skolekrets. Lite fritidsaktiviteter i nærmiljøet.  

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Området har i dag private løsninger på VA. Ingen 
kommunale tilbud lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Ingen kjente forhold 
14 Andre forhold Bør utarbeides en helhetlig plan for å oppnå felles 

atkomst, avløp og en tjenlig utnytting. Krever 
delvis reguleringsendringer. 

 Oppsummering Anbefales ikke ut i fra at området ikke bygger opp 
om grendesenteret.   

 Rådmannens 
anbefaling 

Anbefales ikke tatt med på grunn av at det ikke 
bygger opp om grendesenteret.  

 Kommuneplanutvalgets 
flertall vedtok  

..at området skal legges inn i plankartet 
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Område Sjøli sør Gnr.135/Bnr. 6 Martin Olaf Skaare.  
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF A2. Terrenget heller ned mot Nugguren. FV 
375 gir atkomst. Vestvendt og god utsikt. Et mindre 
massetak overfor området. Noe er tidligere dyrket. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er området til sammen på ca 55 daa, herav 2 
dekar dyrka mark og resten skog på høg bonitet.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-område (ca 4-5 boliger) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ligger i randsonen mot et interessant 
kulturlandskap, boliger vil trolig kunne plasseres 
uten konflikter med disse interessene. 

2 Jord- og skogressurser Middels landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ligger inntil et nasjonalt viktig kulturlandskap.  
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ligger inntil et nasjonalt viktig kulturlandskap.  
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Drift i massetaket må avklares. 

 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
Ingen bebyggelse fa før. I strid med kommunens 
målsetting om å bygge opp under eksisterende 
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forhold til langsiktig 
arealstrategi 

grendesenter da avstanden til Hokkåsen er 4 km og 
til Brandval er 10 km.  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Avkjøring fra FV 375 på eksisterende atkomst til 
massetaket. Kollektivtilbud ved Hofoss. Privat bil 
anses som nødvendig. Utvidet bruk av atkomst fra 
FV 375 Skakkland kan trolig ikke påregnes, men 
ikke endelig avklart. Ikke g/s-veg. 

10  Barn og unge, nærmiljø Skoleskyss nødvendig. Tilhører Roverud 
skolekrets.  

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Ingen kjente forhold 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Anbefales ikke siden dette er et nytt område uten 

tilknytning til andre boliger. Er ikke en lokalisering 
i tilknytning til eksisterende lokalsamfunn. 

 Rådmannens 
anbefaling 

Anbefales ikke tatt med.  

 Kommuneplanutvalgets 
flertall vedtok  

..at området skal legges inn i plankartet 
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Område Rafjellvegen Gnr.137/Bnr. 1 Martin Olaf Skaa re og 
140/11 Vidar Lunder. 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

Byggeområde F6, ikke regulert. Området er 
med i arealdel vedtatt 4.9.03. Skog og nær 
eksisterende bebyggelse. 

 
Arealstørrelse, herunder dyrkbar 
jord/skog 

Totalt er området til sammen på ca 5-7 daa, alt 
er skog med høg eller middels bonitet.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-område (4 boliger) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ligger i randsonen mot et interessant 
kulturlandskap, boliger vil trolig kunne plasseres 
uten konflikter med disse interessene. 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ligger inntil et nasjonalt viktig kulturlandskap.  
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ligger inntil et nasjonalt viktig kulturlandskap, 

men ikke registrerte verdier der F6 er plassert.  
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Ingen registrerte 
7 Andre miljøkonsekvenser Bebyggelse må vurderes særskilt ut i fra hvordan 

kulturlandskapet påvirkes. 
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Naturlig utvidelse av et lite boligområde. 
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9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Avkjøring fra FV 375, videre den private 
Rafjellvegen. Kollektivtilbud ved Hokkåsen. Privat 
bil anses som nødvendig. Trafikksikkerhet bra. 

10  Barn og unge, 
nærmiljø 

Nært skog, alternative veger til andre boligområder. 
Skoleskyss nødvendig. Lite fritidsaktiviteter i 
nærmiljøet.  

11 Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Området har i dag private løsninger på VA. Ingen 
kommunale tilbud lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Ingen kjente forhold 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Boligfeltet vil kunne tilby tomter i et område som 

arealmessig er gunstig. Bør vurderes i forhold til 
skogsdrift og naboer. 

 Anbefaling Anbefales tatt med videre.  
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Område Nordbyvegen Gnr.140/Bnr. 33 Thoralf Lunder. 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF A1, men gitt dispensasjon til tre tomter etter 
tomtedelingsplan. To har blitt bebygd. Ikke regulert. 
Avstand til Hokkåsen er ca 1 km. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er området til sammen på ca 12-14daa, alt er 
skog på middels bonitet.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-område (2 nye boliger) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Middels landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte.  
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte  
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Ingen registrerte 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Naturlig utvidelse av et lite boligområde. 

9 Transportbehov, Avkjøring fra RV 205, videre over den private 
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kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Østbølvegen. Kollektivtilbud ved Hokkåsen. Privat 
bil anses som nødvendig. Trafikksikkerhet bra. 

10  Barn og unge, 
nærmiljø 

Området er rolig. Skoleskyss nødvendig. Lite 
fritidsaktiviteter i nærmiljøet.  

11 Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Området har i dag private løsninger på VA. Ingen 
kommunale tilbud lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Ingen kjente forhold 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Boligfeltet vil kunne tilby tomter i et område som 

arealmessig er gunstig. 
 Anbefaling Anbefales tatt med videre.  
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Område Hokkåsen: Gnr.140/Bnr. 23 Martin Olaf Skaare , 140/3 
Jan Olaf Høiden og 141/11 Torgny Stein Strand. 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

Byggeområde F4, delvis LNF – A1. Ikke regulert. 
Området er delvis med i arealdel vedtatt 4.9.03. 
Fulldyrket. Innspill på at eksisterende område bør 
legges nord-sør ut i fra vanskelige avløpsforhold pga. 
leire. Utsikt, solrikt og nær eksisterende bebyggelse. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er områdene til sammen på ca 12-18 daa, alt er 
fulldyrka lettbrukt jord.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-område (5 boliger) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Fulldyrket 
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy 80-180 m fra RV 205 Røgdenvegen.  
7 Andre miljøkonsekvenser I strid med målsettingen om vern av dyrka mark. 
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
Må ses i lys av det politiske ønsket om å tillate et 
variert bosettingsmønster på bygda. Bygger opp om 
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forhold til langsiktig 
arealstrategi 

sentrumsdannelsen. I strid med kommunens og 
statens målsetting om å unngå omdisponering av 
matjord. Tidligere er det vurdert at 
samfunnsinteressen var større enn ulempene, nå er 
området snudd og dermed i større konflikt med 
jordvernmet. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

God atkomst fra eksisterende kryss med FV 375 
Skakkland. Kollektivtilbud finnes, men privat bil 
anses som nødvendig. Atkomst må også legges over 
dyrka mark. 

10  Barn og unge, nærmiljø Balløkke på andre siden av RV 205. Skoleskyss 
nødvendig. Lite fritidsaktiviteter i nærmiljøet.  

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Området har i dag ikke infrastruktur med kapasitet 
på avløp. Eksisterende privat vannforsyning kan 
betjene bebyggelsen. Ingen kommunale tilbud 
lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet  
14 Andre forhold  
 Oppsummering Boligfeltet vil kunne tilby tomter som er lette å 

opparbeide. Sterkt i strid med vern av dyrka mark. 
 Rådmannens 

anbefaling 
Anbefales tatt ut pga jordvernet.  

 Kommuneplanutvalgets 
flertall vedtok  

..at området skal legges inn i plankartet 
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Område Magnhildhaugen: Gnr.141/Bnr. 5 Inger Noer 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

Byggeområde F5, ikke regulert. Området er med i 
arealdel vedtatt 4.9.03. Innspill på at dette ikke 
ønskes med av hensyn til trafikksikkerheten ved 
krysset RV 205 Røgdenvegen og Svenskehaugvegen. 
Videre ønsker ikke grunneier å legge ut dette 
området. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er området til sammen på ca 3 daa, alt er skog 
med høg bonitet.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-område (2 boliger) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Middels landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen spesielle 
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Ingen registrerte 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
Naturlig utvidelse av et lite boligområde. 
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forhold til langsiktig 
arealstrategi 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Mindre god avkjøring fra eksisterende kryss med 
RV 205. Kollektivtilbud finnes, men privat bil 
anses som nødvendig. Privat veg, kan være 
nødvendig å utbedre/flytte krysset noe mot vest. 

10  Barn og unge, nærmiljø Området er rolig. Skoleskyss nødvendig. Lite 
fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Ikke g/s-veg langs 
RV 205. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Området har i dag private løsninger på VA. Ingen 
kommunale tilbud lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Krysset Svenskehaugvegen og RV 205 anses som 
mindre god. Likevel et område som er godkjent fra 
arealdelen fra 2003. 

14 Andre forhold  
 Oppsummering Boligfeltet vil kunne tilby tomter i et område som 

arealmessig er gunstig. Trafikksikkerheten er det 
springende punktet. Grunneier er ikke interessert. 

 Rådmannens 
anbefaling 

Anbefales tatt ut pga trafikksikkerhet og interesse 
lokalt.  

 Kommuneplanutvalgets 
flertall vedtok  

..at området skal legges inn i plankartet 
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Område  Helgebergåsen: Gnr.141/Bnr.1 Trond Berger m .fl. og 
141/2 Ole Andre Olsen 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF- A1, området er ikke regulert. Atkomst langs 
Nordstuvegen eller evt. Svenskehaugvegen. Ikke 
bebygd i dag, men spredt bebyggelse langs vegene. 
Skogsmark. Området er sør-vendt, svært gode 
solforhold og god utsikt. Avstand til Hokkåsen  2 
km, avstand Roverud 7 km.  

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er på ca 60 daa og består av skog med høg 
bonitet. Bør deles i etapper. 

Foreslått formål Utbyggingsformål - boliger (ca 10 enheter i 1. trinn) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Høydedrag over kulturlandskapet på Hofoss, 

landemerke for nærområdet. Overgangssone 
mellom dyrka mark og skog. 

4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Ingen registrerte 
7 Andre miljøkonsekvenser Tar hull i et nytt område. 
 
Vurdering av samfunnsforhold 
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Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Er et forsøk med et boligfelt på Hofoss som kan 
imøtekomme de som ønsker å bosette her, men 
utenfor ”gårdstunet”, må ses i lys av det politiske 
ønsket om å tillate et variert bosettingsmønster. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Anbefalt vegløsning er Nordstuvegen. Alternativt 
kan Svenskehaugvegen benyttes, men dette krever 
trolig utbedret kryssløsning mot Rv 205 
Røgdenvegen. Kollektivtilbud finnes, men privat bil 
anses som nødvendig. Ikke g/s-veg langs riksvegen, 
heller ikke planlagt pr. i dag. 

10  Barn og unge, 
nærmiljø 

Lekeplasser må opparbeides, på Hokkåsen er det 
balløkke. Skoleskyss nødvendig. Lite 
fritidsaktiviteter i nærmiljøet.  

11 Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Området har i dag ikke infrastruktur med kapasitet 
på elektrisitet, vei, vann og avløp. Ingen kommunale 
tilbud lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Mye skrånende terreng, delvis krevende m.h.t. 
universelt utformete boliger. 

13 Risiko og sårbarhet  
14 Andre forhold Krever detaljplan. Dette kan gjøre området tungt å 

bygge ut. 10 tomter er et av trolig to byggetrinn. 
Området har stort areal selv om det er noe svinn pga 
terreng.  

 Oppsummering Boligfeltet vil kunne tilby gode tomter. Plan og 
infrastruktur krever målrettet arbeid for å kunne 
utvikle området. Tilbyr noe som ikke er lett å få til 
andre steder. Atkomster må avklares nærmere. 

 Anbefaling Anbefales tatt med.  
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Område Nordstuvegen Gnr.141/Bnr. 2 Ole Andre Olsen.  
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF D3. Ikke regulert. Avstand til Hokkåsen er ca 
1,5 km. Spredt bosetting, gårdsbebyggelse.  

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er området til sammen på ca 25 daa, alt er 
skog på høg bonitet.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-område (3 boliger) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Store landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte.  
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte  
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Ingen registrerte 
7 Andre miljøkonsekvenser Ved god fortetting kan landbruksinteressene 

ivaretas 
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Fortetting mellom eksisterende boliger.  
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9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Avkjøring fra RV 205, videre over den private 
Nordstuvegen. Kollektivtilbud ved Hofoss. Privat 
bil anses som nødvendig. 

10  Barn og unge, 
nærmiljø 

Skoleskyss nødvendig. Lite fritidsaktiviteter i 
nærmiljøet.  

11 Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Området har i dag private løsninger på VA. Ingen 
kommunale tilbud lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Ingen kjente forhold 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Boligfeltet vil kunne tilby tomter i et område som 

arealmessig er gunstig. Appellerer trolig til de som 
er tilknyttet stedet fra før. 

 Anbefaling Anbefales tatt med videre.  
 



 19 

Område Ruslebakken Gnr.141/Bnr. 1 – Trond Berger m. fl. og 
141/5 Inger Noer. 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF A1. Ikke regulert. Delvis dyrka mark, nærhet til 
Skasåa. Avstand ca 1,5 km til Hokkåsen. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er området til sammen på ca 15 daa, herav 3 
dekar dyrka mark og resten skog på høg bonitet.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-område (5 boliger) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Delvis innenfor 100-metersonen langs Skasåa 

2 Jord- og skogressurser Store landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte.  
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte  
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Ingen registrerte 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Nytt område, kun en bolig fra før. Noe i strid med 
landbruksinteresser. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 

Avkjøring fra RV 205 Røgdenvegen, videre over 
den private Brattfossvegen. Kollektivtilbud ved 
Hofoss. Privat bil anses som nødvendig. Brua over 
Skasåa bør vurderes. 



 20 

vegløsing 
10  Barn og unge, 

nærmiljø 
Skoleskyss nødvendig. Lite fritidsaktiviteter i 
nærmiljøet.  

11 Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Området har i dag private løsninger på VA. Ingen 
kommunale tilbud lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Ingen kjente forhold 
14 Andre forhold Bør være en helhetlig plan for å oppnå felles 

atkomst, avløp og en tjenlig utnytting. 
 Oppsummering Siden den dyrkbare marka er liten og løsrevet veier 

jordvernet mindre.  
 Anbefaling Anbefales tatt med videre.  
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Område Tørrmoen Gnr.143/Bnr. 1 Roy Terje Tørmoen. 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF A1. Ikke regulert. Skog, nær annen bebyggelse 
og veg.  

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er området til sammen på ca 7-12 daa, alt er 
skog på høg bonitet.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-områder (3 boliger) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Store landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte.  
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte  
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Ingen registrerte 
7 Andre miljøkonsekvenser Fornuftig plassering kan ivareta 

landbruksinteressene. 
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Naturlig utvidelse av et lite boligområde. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 

Avkjøring fra FV 376 Homsjøvegen, videre over 
den private Øvre Tørmovegen. Kollektivtilbud ved 
Årbogan. Privat bil anses som nødvendig.  
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mengde Behov for 
vegløsing 

10  Barn og unge, 
nærmiljø 

Skoleskyss nødvendig. Lite fritidsaktiviteter i 
nærmiljøet. Motorsport på Korperud. 

11 Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Området har i dag private løsninger på VA. Ingen 
kommunale tilbud lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Ingen kjente forhold 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Boligfeltet vil kunne tilby tomter i et område som 

arealmessig er gunstig. Eneste område som er lagt ut 
i Sørroa. 

 Anbefaling Anbefales tatt med videre.  
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Område Årbogan: Gnr.127/Bnr. 10 Gustav Noer 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF A1, ikke regulert. Mindre boligfelt og skog. 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Totalt er området til sammen på ca 12 daa, alt er skog 
med høg bonitet.  

Foreslått formål Byggeområde – boliger F-område (6 boliger) 
Forslagsstiller  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Store landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen spesielle 
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte  
6 Forurensning/støy Avstand RV 205 Røgdenvegen er 70 m. 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Utvidelse av et lite boligområde. Bygger ikke opp 
om Hokkåsen da Roverud vil bli det naturlige 
grendesenteret pga skole og butikk. Tidligere ikke 
anbefalt. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Forslaget innebærer en samling av atkomster fra 
RV 205. Kollektivtilbud finnes, men privat bil 
anses som nødvendig. Under grense for skoleskyss 
for 2.trinn og eldre, ikke g/s-veg. Ikke ansett som 
trafikksikkert pga stor fart. 

10  Barn og unge, nærmiljø Området er rolig. Skoleskyss kun for 1.trinnselever. 



 24 

Lite fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Ikke g/s-veg 
langs RV 205. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Området har i dag private løsninger på VA. Ingen 
kommunale tilbud lokalt. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet  
14 Andre forhold  
 Oppsummering Boligfeltet er i strid med kommunens arealstrategi 

og trafikksikkerheten er lav siden skoleskyss ikke 
kan påregnes. 

 Rådmannens 
anbefaling 

Anbefales tatt ut. 

 Kommuneplanutvalgets 
flertall vedtok  

..at området skal legges inn i plankartet 

 


