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1. Innledning 

1.1. Hensikten med planen 

Det er per i dag mangel på boliger til næringsarbeidere. I forbindelsen med utbyggingen av Senjahopen Havn er 

det ventet at forespørselen for sesongboliger vil øke enda mer.  

 

Gjennom denne reguleringsplanen bidrar kommunen til å legge til rette for næringsaktørene kan løse 

boligproblematikken. Formålet med planen er derfor å legge til rette for bygging av nye boligenheter i Senjahopen. 

Det skal legges til rette for både familieboliger og rekkehus for å styrke helårsbosetning og hybler til 

sesongarbeidere for industrien (disse kan også benyttes av turister utenom sesongen). 

Gjennom detaljreguleringen blir området detaljutformet med plassering av veger, byggearealer, lekearealer, annen 

grøntstruktur, parkering, faresoner m.m. 

1.2. Om forslagsstiller 

Berg Kommune er både tiltakshaver og planlegger i dette prosjektet. 
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2. Planprosess 

2.1. Om planprosessen 

Fylle inn senere 

2.2. Oppsummering av innspill 

Fylle inn senere  
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3. Planområdet 

3.1. Beliggenhet og størrelse 

Området Senjahopen Nord ligger mindre enn 1 km 

fra skole, kiosk, butikk og idrettsanlegg. Det er en 

barnehage i planområde.  

 

Planområdets totale størrelse er 117 daa. Tilkomst til 

området er fra Fv.252. 

 
Figur 1: Planområdet er markert i rødt 

3.2. Dagens bruk

Per i dag er området hovedsakelig brukt til 

boligbebyggelse. Det er en barnehage og et 

garasjeanlegg i planområdet også. Resten av 

området er landbruks-, natur- og friluftsområder. 

Området er per i dag myrete med flere bekker som 

renner gjennom området. 

 
Figur 2: Flyfoto av planområdet. 

3.3. Landskap 

Ved hjelp av et 3D-modelleringsverktøy utviklet av 

Powel AS: Gemini Terreng og Entreprenør er det 

blitt generert et Helningskart (Figur 3) for 

Senjahopen. 

Terreng som er slakere enn 1:6, regnes som lite 

kostnadskrevende. Bygging i terreng som er brattere 

enn 1:3, regnes som spesielt kostbart. (SINTEF 

Byggforsk kunnskapssystemer, 2016).  

Terrenget i planområdet er hovedsakelig slakere en 

1:3 og vil legge føringer for utvikling av de 

forskjellige boligtypologiene. 

 

Ved hjelp av det samme verktøyet ble det også 

generert et eksposisjonskart som viste at terrenget 

hovedsakelig vender mot øst i planområdet. 

 

 
Figur 3: Helningskart for planområdet. De mørkeste 

fargene viser de bratteste områdene. 
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3.4. Lokalklima 

I forbindelse med en mulighetsanalyse utført tidligere i 2017 av kommunen ble det utført solanalyser ved hjelp av 

nettsiden Suncurves (Kolstad, et al., 2016).  

På grunn av breddegradene til Senjahopen (69° 29’ 53” N) og de høye fjellene rundt planområdet, er terrenget uten 

sol 130 dager i året. Mellom oktober og februar er det til sammen 45 soltimer (uten skydekke). Om våren og høsten 

er det flere soltimer på Senjahopen Nord enn på den andre siden av vannet (f.eks. Grashopneset). Området er mest 

utsatt for morgen- og formiddagssol. Om sommeren er det over 14 soltimer om dagen i snitt. 

3.5. Planstatus 

3.5.1. Kommuneplan 

Området er i gjeldende kommuneplan, vedtatt den xx.xx.2017, avsatt til bebyggelse og anlegg med krav om 

reguleringsplan. 

3.5.2. Reguleringsplaner 

Den eldre reguleringsplanen for boligutbygging rundt Skoleveien (Vedtatt 26.09.1995 i kommunestyret i sak 

95/0051 med reguleringsbestemmelser datert 18.01.1995) ble opphevet i kommuneplanen vedtatt i 2017. Det er 

derfor ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen. 

3.5.3. Statlige retningslinjer 

3.5.3.1. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er bl.a. å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 

planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Relevant for dette planarbeidet blir å vurdere 

konsekvensene for barn og unge i forhold til tiltakene i planen. 

3.5.3.2. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging   

De rikspolitiske retningslinjene har bl.a. som mål at det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv 

i planleggingen. Dette gjelder bl.a. begrensning av transportbehov gjennom korte avstander til daglige gjøremål, 

høyere tetthet i det som bygges og tilrettelegging for sykkel og gangtrafikk. 

Relevant for dette planarbeidet er god ressursutnyttelse, gode og sikre løsninger for myke trafikanter og hensynet 

til tilliggende bomiljø. 

3.6. Eiendomsforhold 

Reguleringen omfatter følgende eiendommer: 

2/108, 2/109, 2/119, 2/120, 2/121, 2/124, 2/132, 2/14, 2/143, 2/149, 2/160, 2/17, 2/172, 2/174, 2/177, 2/18, 2/182 

2/184, 2/186, 2/201, 2/205, 2/209, 2/213, 2/214, 2/215, 2/228, 2/229, 2/232, 2/233, 2/234, 2/235, 2/24, 2/242, 

2/244, 2/248, 2/249, 2/25, 2/250, 2/251, 2/260, 2/268, 2/273, 2/278, 2/280, 2/286, 2/288, 2/289, 2/291, 2/292, 

2/294, 2/30, 2/32, 2/32/4, 2/33, 2/34, 2/40, 2/41, 2/46, 2/56, 2/6, 2/62, 2/64, 2/76, 2/82, 2/87, 2/91, 2/97. 
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4. Planforslag 

4.1. Planavgrensning 

Planavgrensningen er bestemt i kommuneplanen (vedtatt i 2017) hvor det er satt krav om reguleringsplan for 

området. Området har en størrelse på ca. 117 daa. 

4.2. Plangrepet 

Det er lagt opp til at man beholder er åpent bekkeløp 

gjennom området som renner gjennom et grønt og 

lunt naboskapsrom. Dette skal bidra til å løse 

overvannsproblematikken når området blir bygd ut. 

I tillegg skal et område nedenfor de nye tomtene 

beholdes som et grønt og ubebygd område.  

Ellers er det lagt opp til relativ høy utnyttelse av 

området. De eksisterende veiene opp til 

boligområdet skal reguleres med vekt på god 

veiføring med akseptabel stigning. Gjennomkjøring 

skal kun tillates for myke trafikanter slik at alle får 

tilgang til en trygg og kort vei til barnehagen, dette 

utføres i form av en fysisk veisperre. 
 

Figur 4: Skisse av situasjonsplan – konseptet er utviklet i 

samarbeid med konsulenter fra Asplan Viak 

4.3. Arealformål 

4.3.1. Bebyggelse og anlegg 

4.3.1.1. Boligbebyggelse 

4.3.1.1.1. Boligbebyggelse 

Det er 5 arealer satt av til boligbebyggelse (B1, B2, B3, B4 og B5). Blant disse er det bare en ny tomt. I dette 

området skal nye bygg være småhus. 

4.3.1.1.2. Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse 

Det er 3 frittliggende småhusbebyggelsesarealer (BFS1, BFS2 og BFS3). Her er det til sammen 7 nye tomter til 

småhusbebyggelse.  

4.3.1.1.3. Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse 

Det er 3 konsentrerte småhusbebyggelsesarealer (BKS1, BKS2 og BKS3). Her er det til sammen 5 tomter til 

kjedehus- og rekkehusbebyggelse med ca. 15 nye boenheter (for eksempel 4 på tomt 1, 3 på tomt 2 og 3, 2 på tomt 

4 og 6 og 1 på tomt 5). 

4.3.1.2. Uteoppholdsareal 

Det er valgt å regulere inn en stor lekeplass sentralt i boligfeltet (BUT1). Områdets størrelse gir mulighet for å 

tilrettelegge for aktiviteter for både små og store barn. I dette lune og grønne naboskapsrommet skal det også være 

et åpent bekkeløp som renner gjennom arealet (se Figur 4). Denne bekken skal være en del av håndteringen av 

overvann problematikken i området. 

4.3.1.3. Kombinerte formål 

4.3.1.3.1. Bolig/Fritid- og turistformål 

Tre områder er satt av til kombinert bolig og turistformål. I BKB3 og BKB4 skal det bygges konsentrert med 

leiligheter og hybler. Det er satt av til kombinert formål siden disse skal kunne leies ut til både sesongarbeidere 

for industrien og til turister (eller andre som ønsker å leie for korttidsopphold) i de periodene det ikke er behov for 

sesongarbeidere. Her blir det mellom 90 – 110 nye boenheter på mellom 30 og 50m2. Tomtene 15-19 får en høyde 

på maks 2 etasjer. Tomt 14 en maks høyde på 3 etasjer. 
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BKB5 er tenkt som et området med konsentrert småhusbebyggelse (som kan være terrassert) til langtids utleie for 

beboere av kommunen eller korttids utleie til turister. 

4.3.1.3.2. Bolig/Tjenesteyting 

BKB1 og BKB2 er satt av til kombinert bolig- og tjenesteytingsformål. Meningen er at det ene området skal være 

satt av til barnehage og på det andre skal det være boliger. Per i dag er det barnehage i BKB2. Det er behov for 

større barnehage, men per i dag er det usikkert om barnehagen bør fortsette å ligge der den ligger i dag eller om 

den skal bygges helt på nytt fra grunnen av. Derfor er det lagt av areal til en eventuell ny barnehage på BKB1. Når 

det er fastsatt hvor barnehagen skal ligge skal det andre arealet brukes til boligbebyggelse. Det vil si at hvis 

barnehagen blir på BKB2, skal BKB1 brukes til boligbebyggelse. Hvis barnehagen blir bygd i BKB1, er det BKB2 

som skal brukes til boligbebyggelse. 

4.3.2. Grønnstruktur 

Det er regulert inn et grøntareal i planen (G1), der skal den eksisterende grønne skrenten beholdes ubebygd. Her 

skal det gå en sti/snarveg til Skoleveien. Ved å beholde dette område ubebygd bevares utsikten mot havet for de 

nye kjedehusene (BKS2). G2 skal holdes ubebygd for å bevare frisikt ved kryssene. G3 ligger i flere faresoner så 

der skal det heller ikke bygges. 

4.3.3. Sikringssoner 

4.3.3.1. Frisikt 

Det er tegnet inn frisikt knyttet til avkjøringene fra fylkesveien (H140_1, H140_2 og H140_3). Frisiktområdene 

skal sikres i henhold til kravene som settes i Vegnormalen til Statens Vegvesen (Vegdirektoratet, 2014). 

4.3.4. Fareområder 

4.3.4.1. Ras- og skredfare 

Aktsomhetskartene for skred viser områder med potensiell skredfare (NVE). Aktsomhetskartene danner grunnlag 

for en første vurdering av skredfare i områder der skredfaren ikke er kartlagt mer detaljert. Berg Kommune venter 

på mer presis kartlegging av skredfarlige områder. Inntil nye kart er etablert skal TEK 10 (Direktoratet for 

byggkvalitet) sine krav for skred brukes i prosjekteringen. 

 

Fareområde som er tegnet inn (H310_1) er basert på 

aktsomhetskart for snø- og steinskred hvor en enkel 

feltbefaring har blitt utført av NGI: Norges 

Geotekniske Institutt (NVE, 1994).  

 
Figur 5: Faresone for Snø- og Steinras (NVE, 1994)
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Dette kartet dekker skredtypene jordskred og små og 

mellomstore flomskred. Området er tegnet inn som 

faresone (H310_2 og H310_3). 

  

 
Figur 6: Faresone for Jord- og Flomskred (NVE)

4.3.4.2. Fare for flom 

Data fra NVE legges til grunn for fastsettingen av 

fareområdene for flom i planen (H320_1, H320_2, 

H320_3 og H320_4). Dette er områder som 

potensielt kan være flomutsatt. 

NVE sitt aktsomhetskart for flom er produsert på 

bakgrunn av hydrologiske modeller, basert på 

erfaring fra norske vassdrag og en digital 

terrengmodell.  

 
Figur 7: Faresone for Flom (NVE) 

 

4.3.4.3. Høyspenningsanlegg 

Området i tilknytting til eksisterende høyspentlinje 

reguleres til faresone (H370_1). Faresonen er satt 

horisontalt 10 m fra midt linje i høyspentlinja. I 

planen er det satt parkering og vei under denne. 

 
Figur 8: Faresone for Høyspenningsanlegg 
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5. Konsekvenser av planforslaget 

5.1. Krav til Konsekvensutredning (KU) 

Plangrepet er vurdert i henhold til forskriften om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven 

gjeldende fra 1. januar 2015. Planområdet er i gjeldende kommuneplan lagt ut til bebyggelse og anlegg. Foreslått 

arealbruk er i tråd med overordnet plan. Det er ikke krav om konsekvensutredning for denne reguleringsplanen 

per i dag. 

5.2. Byggeskikk og estetikk 

God byggeskikk betyr at det er god utnyttelse av energi, materialer, transport og økonomiske ressurser. Målet er å 

legge til rette for at boligfeltene er tilpasset terrenget og omgivelsene det ligger i. Dette betyr at byggene ikke skal 

skille seg ut med farger og materialer. De eksisterende byggene i området er opp til 2 etasjer høye og hovedsakelig 

bygget i treverk. De nye byggene skal være trehus. BKB3 og BKB4 skal være konsentrert bebyggelse med maks 

2 etasjer (tomt 15-19) eller 3 etasjer (tomt 14). Alle de andre områdene får en maks høyde på 2 etasjer. Fargene på 

byggene i BKB3 og BKB4 skal ikke skille seg ut fra landskapet. Fargene på de andre byggene skal ikke skille seg 

ut fra de eksisterende byggene i området.  

5.3. Barn og planlegging 

Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 (Miljøverndepartementet, 2008) og T-1513 (Miljøverndepartementet, 

2012) presiserer kommunens ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unges 

behov for gode oppvekstsvilkår og nærmiljø. 

Planforslaget vil ikke legge beslag på områder som i dag er benyttet eller avsatt til bruk av barn og unge. 

Planforslaget legger til rette for gode felles uteoppholdsarealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 

lekemiljø, i tillegg er det satt av areal til større barnehage innenfor planområdet.  

Ellers er det regulert inn forlengelse av gang- og sykkelvei langs fylkesveien, med opphevet gangfelt der dette er 

nødvendig. Gjennomkjøring i boligområde blir bare tillat for myke trafikanter (sikret med bom) slik at trafikkfaren 

i veien til barnehagen ikke økes. 

Rammene i området med god tilgang på grønne områder og nærhet til skole vurderes som gode oppvekstsvilkår 

for barn og unge. Tjenestetilbud som bibliotek, svømmebasseng, fotballbane, mm finnes i Senjahopen i dag. Fra 

området er det dessuten kort vei til langrennsløyper, turstier og skibakke. I tillegg grenser planområdet til større 

LNF-område med muligheter for fri lek. 

Sammen med omkringliggende friluftsområder, tur- og løypenett og aktivitetstilbud vurderes barn og unges 

interesser som godt ivaretatt. 

5.4. Friluftsliv og grøntstruktur 

Tilgrensende grøntstruktur gir fleksibel og god tilkomst til omkringliggende lokalt tur-nett. 

5.5. Klima og energi 

I forhold til Berg kommunes mål i handlingsplan for energi og klima vil denne utbyggingen bidra positivt til en 

arealplanlegging med høy tetthet.  

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at utbygger skal utrede energireduserende løsninger, alternative 

energikilder og vannboren varme før det blir gitt igangsettingstillatelser.  

5.6. Sosial infrastruktur 

Planen legger til rette for utbygging av eksisterende barnehage eller bygging av ny og større barnehage. 

Planforslaget medfører en økning av barnehagekapasitet. 
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5.7. Teknisk infrastruktur 

5.7.1. Overvannsproblematikk 

Overvannsproblematikken skal løses med åpne bekkeløp. 

5.7.2. Vann og avløp 

Det er utarbeidet en VA-plan for området (vedlegg til Reguleringsplanen). Vann og spillvann for de nye byggene 

blir koblet til det eksisterende nettet: 

- Parallelt med Skoleveien for B2 og BKB1 

- Ved fylkesveien for de andre. 

5.7.3. Renovasjon 

Området vil bli betjent på samme måte som øvrige boliger i området med henting av søppel en gang hver andre 

uke. Renovasjonsbilen kan snu ved parkeringsplassen under høyspentlinja og i adkomstvegen til kjedehusene 

(BKS2). 

5.7.4. Gatebelysning 

Det er krav om belysningsplan langs Arthurbakken (SKV3), Skoleveien (SKV2) og den nye veien som kobler 

disse to sammen. Det er også krav om oppsetting av lys i forbindelse med lekearealet. 

5.7.5. Snøopplag 

Det er satt av to områder (BAS1 og BAS2) til snøopplag. Disse er plassert ved elva slik at smeltevannet renner 

ned i denne. 

5.8. Trafikkforhold 

5.8.1. Vei og adkomst 

Adkomst til planområdet gjøres via FV.252. Trafikkøkningen dette medfører på denne veien er ubetydelig, og 

vegnettet er dimensjonert for å takle dette. 

Adkomst til BKS1, BKS2, BKS3, BKB3, BKB4, BKB5, og BFS2 gjøres via Arthurbakken (SKV3). Denne er per 

i dag ikke dimensjonert i henhold til veinormalene. Arthurbakken og forlengelsen er regulert inn i planen og skal 

dimensjoneres som atkomstvei i boligområde (A1, fartsgrense 30km/t (Vegdirektoratet, 2014)).  

De andre veiene i planområdet (Skoleveien, adkomst til tomter 9 og 10) får ikke noe betydelig trafikkøkning men 

siden de ikke er dimensjonert i henhold til vegnormalen, skal disse også reguleres inn som atkomstvei i 

boligområde (A1, fartsgrense 30km/t (Vegdirektoratet, 2014)) for å forbedre trafikksikkerheten i området. 

Vedlagt ligger plan og profil på de nye veiene. 

5.8.2. Myke trafikanter, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk 

Fra de nye boligfeltene er det under 500 m til bussholdeplass. Det er en barnehage innenfor planområde, og til fots 

er det ca. 400 m til skole. Det skal plasseres en fysisk kjøresperre på veien så de myke trafikantene blir separert 

fra biltrafikken på skole- og barnehageveien.  

Langs fylkesveien blir gang- og sykkelveien forlenget. Et opphøyet gangfelt skal også plasseres på fylkesveien, 

nord for kiosken for å sikre tryggere overgang og nedsatt hastighet blant bilistene. 

Det vil også bli mulig med snarvei gjennom grønnstrukturen med sti til barnehagen. 

5.8.3. Parkering 

Det legges opp til felles parkering for ansatte og besøkende til barnehagen (BKB1 eller BKB2) ved dagens 

barnehage. Denne er større enn dagens parkering. 

Felles parkering til boligenhetene i BKB4 blir etablert under kraftledningen. Det skal også være tilrettelagt for 

sykkelparkering og lademuligheter til elektrisk bil på egen tomt i BKB3 og BKB4.  

Parkering til de andre eiendommene skal gjøres på egen tomt.   
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5.9. Universell utforming 

Formgivning og materialkvalitet skal ha et langsiktig perspektiv. Ved materialvalg og utforming for boligene og 

uteområder skal det tas hensyn til alle brukergrupper. For øvrig legges regjeringens «T-1468 B/E Universell 

utforming» til grunn for planlegging av uteområder. 

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved 

utforming av utearealer (lekeområder, gangveger, adkomst, parkering, ol.). TEK 10 ivaretar kravene for byggene. 

(Direktoratet for byggkvalitet)  

5.10. Verneverdier 

5.10.1. Naturverdier 

Det er kartlagt flere «ansvarsarter» i område blant annet bergirisk, fiskemåke, gråsisik, gråtrost, krykkje, stær, 

svartbak og ærfugl.  

I tillegg befinner store deler av planområdet seg i våtmarker. 

Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Det er ingenting som tyder på at tiltaket vil 

forårsake en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  

5.10.2. Kulturverdier 

Planen grenser mot et automatisk fredet arkeologisk 

minne (boplass) fra steinalderen. Det er ingen 

registrerte kulturminner innenfor planområdet. 

 

 
Figur 9: Kulturminner (Riksantikvaren)

5.11. Gjennomføring 

5.11.1. Rekkefølgekrav 

Det forventes en trinnvis utbygging. Rekkefølgekrav er fastsatt i planbestemmelsene. 

5.11.2. Kostnader/finansiering 

Fylles inn senere. 

Hvem som skal ta kostnader av utbygging av uteoppholdsareal for eksempel? 

5.11.3. Utbyggingsavtale 

Fylles inn senere. 

Vei, vann, lys, el? 
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6. Risiko og sårbarhet (ROS) 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse for alle planer som 

legger til rette for utbygging. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veileder fra DSB. Analysen er basert på 

forslaget til reguleringsplan. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante 

farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller 

avbøte fare eller uønskede hendelser. 

Farekategoriene som er vurdert er delt inn i natur-, menneske- og virksomhetsbaserte farer. Konsekvensene er 

vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Vurderingene av farer, 

risiko og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen nedunder.  

Farekategori 

Relevant 

fare 

Vurdering av konsekvenser 

og tiltak 

Naturfarer 

1 Snø eller steinskred Ja 

Byggegrenser er lagt utenfor 

aktsomhetsområdene for snø- 

og steinskred til NVE.  

2 Utglidning, geoteknisk ustabilitet Ja 

Gjelder kun mindre område 

avsatt av NVE, må 

undersøkes nærmere før 

utbygging. 

3 Flom i vann, elv/bekk herunder lukket bekk. Ja 
Løses med å etablere nye 

bekkefar. 

4 Er området utsatt for springflo/havnivå stigning? Ja Nybygg skal sikres. 

5 Er områdene spesielt vindutsatt? Nei  

6 Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup mv) Nei  

7 Radon i grunnen Usikker 

Krav til bygningsmessige 

radonforebyggende tiltak og 

krav til nærmere 

undersøkelser før området 

bygges ut. 

 

Menneske - og virksomhetsbasert fare:  

Infrastruktur  

8 

Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko for 

området? 

Nei  

9 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for 

området? 
 - Utslipp av giftige gasser/væske Nei  
 - Utslipp eksplosjonsfarlige/ Brennbare gasser/væsker  Nei  

10 Medfører bortfall på følgende tjenester spesielle ulemper for området 
 - Elektrisitet Nei  
 - Teletjenester Nei  
 - Vannforsyning Nei  
 - Renovasjon/spillvann Nei  

11 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

 - Fare for påvirkning av magnetiske felt Nei 
Byggegrenser: 10m fra 

høyspentlinje. 
 - Spesiell klatrefare i master Nei  

12 Spesielle farer med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? 
 - Til skole/barnehage Nei  
 - Til nærmiljøanlegg/ nærsenter Nei  
 - Til forretning Nei  
 - Til busstopp Nei  

13 Brannberedskap 
 - Spesielt farlige anlegg i området Nei  

 - Utilstrekkelig brannvannforsyning Ja 
Imøtekommet med ny VA-

ledninger. 
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 - Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil Nei 
Bom skal kunne åpnes for 

brannbil. 

14 Regulerte vannmagasin med usikker is i nærområdet? Nei  

 

Menneske - og virksomhetsbasert fare:  

Tidligere bruk 

15 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet: 
 - Gruver, åpne sjakter, steintipper  Nei  
 - Militære anlegg Nei  
 - Industrianlegg, avfallsdeponi Nei  
 - Annet Nei  

16 Sabotasje og terrorhandlinger 
 - Er tiltaket sabotasje/terrormål Nei  
 - Er det sabotasje/terrormål i nærheten?  Nei  

 

Den systematiske gjennomgangen av natur-, menneske- og virksomhetsbaserte farer i området viser at området 

har høy samfunnssikkerhet. 
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