
Notat KDPB 
Før man går videre i planleggingen av kommunedelplan for bynære områder må det tas en 
beslutning om utviklingsretning.  Dette notatet skal gi en oppsummering av kunnskap, 
forventninger og eksisterende vedtak ligger til grunn for planleggingen: 

• statlige og regionale forventninger  
• kommunale vedtak/planer  
• naturgrunnlag 
• eksisterende bosetning og infrastruktur 
• Aktuelle tema i forbm. Konsekvensutredning 
• Investeringsbehov ved evt. utbygginger 

Nasjonale og regionale forventninger  
Kommunene har hovedansvaret for å identifisere, verdsette og forvalte på en måte som er i tråd 
med nasjonale mål og samtidig gi rom for lokal utvikling.   Dagen regjering er tydelig på følgende skal 
prege kommunal planlegging: 

• Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i 
bruk.  

• Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging 
med mindre arealkonflikter.  

• Samordna areal- og transportplanlegging  
• God klima- og energipolitikk. 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
• Avgrense omdisponeringa av dyrka jord og viktige arealer for naturmangfold, grønnstruktur 

eller friluftsinteresser  
• Kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter skal ivaretas 
• Forsvarlig overvannshåndtering/klimatilpassing  
• Tilrettelegging for bedre folkehelse 

Andre planer som har betydning for kommunens planlegging er fylkesplan for Troms 2014-2025, 
regional plan for transport 2014-2023, regional plan for landbruk 2014-2025, regional plan for handel 
og service 2015-2024 og regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027. I tillegg er også 
arbeidet med regional plan for reindrift, regional plan for idrett og anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
og regional bibliotekplan startet opp og når der er ferdige vil de ha konsekvenser for kommunens 
planlegging. 

Fylkesplan for Troms peker bla. på følgende: 

• boliger, arbeidsplasser, handel, skoler, barnehager, helseinstitusjoner må plasseres slik at 
arealer og infrastruktur utnyttes best mulig og at man får lavest mulig energi- og 
transportbehov.  

• Vekst i persontrafikk bør løses med kollektivtrafikk, gang og sykkel i byer og tettsteder.  



• Før nye områder tas i bruk, skal det alltid først vurderes om behovet kan løses innenfor 
allerede avsatte byggeområder. 

• Offentlighetens tilgang til strandsonen skal vektlegges. 
• Enkel tilgang for alle til natur- og friluftsområder og gode møteplasser for fysisk aktivitet og 

sosialt fellesskap vektlegges.  
• Byer og tettsteder i Troms skal ha gode miljøkvaliteter, universell utforming, 

sammenhengende grøntstrukturer og sammenhengende hovednett for gående og syklende. 

Kommunale vedtak/planer 
I kommuneplanens samfunnsdel pekes det på to fokusområder: folkehelse og barn og unge. Det 
betyr at det skal fokuseres på tiltak som gjør det attraktivt for barn og barnefamilier å bo i Lenvik 
kommune. 

I Lenvik kommunes planer er følgende tiltak og planer relevante for det bynære området:  

• Videre utbygging og markedsføring av Finnsnes industripark.   
• Sjømatregion Senja 
• Planlegging og utbygging av Klubben industriområde 
• Legge til rette for videre utvikling av Finnsnes som attraktivt handelssenter.  
• Finnsnes som Barnebyen/Ny barnebyplan 
• Byregionprogrammet- samspill mellom by og bygd.  
• Reiselivsutvikling og lokalsamfunnsutvikling i sammenheng.  
• Folkeparken- prosjektbeskrivelse 
• Helse- og omsorgsplan 
• Kultur, idrett og frivillighetsplan 
• Landbruksplan/Sikre arealer for jordbruks- og skogbruksproduksjon.   
• Vann og avløpsplan 
• Trafikksikkerhetsplan 

Demografi (Gunder fyller inn) 
Kort oppsummering av forventet vekst i Lenvik og innenfor byområdet. Hvilke områder som har hatt 
mest vekst (Silsand, Sentrum, Bymarka).  Hva betyr det i forhold til forventa behov for boliger? 

Innpendling?  



Delområde Laukhella, areal 1,8 km2 

 
 
Tema Status for område 
Eksisterende boliger 68- hovedsakelig eneboliger 
Tomtereserve 16 regulerte tomter i randsonene mot Silsand 

3 fradelte, uregulerte tomter 
Demografi Stabil? 

Avstand sosial infrastruktur 
 

Barnehage 1,2-3,2 km 
Skole 2,1-4,1 km 
Lege 0,5-2,6 km 
Butikk 2-4 km 

Teknisk infrastruktur 
 

Kommunalt vann 
Mangler kommunalt avløp 
Mangler gang og sykkelvei 

Trafikk ÅDT: 3800, 10% langtransport 
Friluftsinteresser 
 

Fotballanlegg Islandsbotn 
Turområde mot Tortenlia og Storvatn 
Strandsone med lite inngrep 

Naturmangfold 
-viktige verdier 

Bløtbunnsområde i strandsonen, karakterisert som svært viktig.   
To mindre vann/tjern i område med rik vegetasjon, bla. hvit nøkkerose, trolig 
kalkrike.  Sterkt truet naturtype.  

Kulturminner 
 

Flere uavklarte arkeologiske funnsted.  Krever nærmere vurdering før videre 
utbygging.  

Samiske natur- og 
kulturgrunnlag, reindrift 

Vinterbeite for rein. 

Forurensning (land, luft og 
vann) 

Støy og luftforurensning fra trafikk 
Kloakkutslipp 

Landbruk/Jordvern Gammel kalkrik landbruksjord- verdifulle arealer. Nært viktige beiteområde 
Næringsaktivitet Flere større bedrifter i området innen bygg og anlegg, bilverksted   
Bokvalitet, bykvalitet og 
estetikk 

Spred bebyggelse, landlig, Tradisjonelt landskap med naust, dyrkamark, 
bebyggelse og skog bakenfor 

Samfunnssikkerhet og Beredskap 



forebygging (ROS) Mangler kommunalt avløp 
Helse og sosial insitusjoner  
Skole/barnehage Ingen skoler eller barnehager i området 
 Vurderinger i forhold til videre utbygging av område som boligområde 
Offentlige og/eller private tiltak 
som er nødvendige for at 
område skal være aktuelt for 
utbygging 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til regionale- og 
statlige føringer 

Naturverdier 
Jordvern 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til samfunnssikkerhet 

Brua som flaskehals 
Klimaendringer 

Transportbehov og klimautslipp Dårlig tilrettelegging for gående og syklende + avstand til barnehage, skole, 
butikk fremmer mer biltrafikk.   

Utbyggingskapasitet uten 
vesentlige investeringer 

 

Utbyggingskapasitet forutsatt 
investeringer 

 

Forhold som kan gi økte 
driftskostnader for 
kommunene ved utbygging 

Behov for bybuss 

Forhold som kan gi reduserte 
driftskostnader ved utbygging 

 

 

  



Delområde Finnlaukhella, areal 1 km2 

Kartutsnitt  
Tema Status 
Eksisterende boliger 45 boliger, eneboliger 
Tomtereserve Ingen regulerte boligtomter 

22 fradelte, uregulerte tomter 
Demografi Svakt synkende? 
Avstand sosial infrastruktur 
 

Barnehage 1-2,8 km 
Skole 1,5-3,3 
Lege 2,2-4 
Butikk 1,7-3,5 

Teknisk infrastruktur 
 

Har ikke kommunalt vann og avløp 
Mangler gang og sykkelvei 

Trafikk ÅDT: 1900, 8% lang transport 
Friluftsinteresser 
 

Ingen idrettsanlegg 
Fint turområde 
Strandsone 

Naturmangfold Ingen kjente viktige verdier 
Kulturminner 
 

Arkeologiske funn, eldre bygg.  Krever trolig nærmere vurdering av 
kulturminner. Registrert verdifullt kulturlandskap: Lien gård. 

Samiske natur- og 
kulturgrunnlag, reindrift 

Spred høstvinterbeite for rein. 

Forurensning (land, luft og 
vann) 

Støy og luftforurensning fra trafikk 

Landbruk/jordvern Aktivt jordbruk, nydyrking, kalkrikt. Viktige jordressurser som bør bevares. 
Næringsaktivitet  
Bokvalitet, bykvalitet og 
estetikk 

Spred bebyggelse, blanding av eldre og nyere bygg langs vei.   

Samfunnssikkerhet og 
forebygging (ROS) 

Trafikkforhold 
 

Kommunale planer  
Næringsplan  
Helse og sosial  
Skole/barnehage Ingen skoler eller barnehager i området 
Statlige- og regionale  Transport, klima, energi 
Energiforbruk og løsninger Ikke aktuelt for fjernvarme 
Transportbehov og klimautslipp Dårlig tilrettelegging for gående og syklende + avstand til barnehage, skole, 

butikk fremmer mer biltrafikk.   
 Vurderinger 
Offentlige og/eller private tiltak 
som er nødvendige for at 
område skal være aktuelt for 
utbygging 

Gang- og sykklesti 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til regionale- og 
statlige føringer 

Jordvern 
Friluftsliv 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til samfunnssikkerhet 

 

Transportbehov og klimautslipp Dårlig tilrettelegging for gående og syklende + avstand til barnehage, skole   
Utbyggingskapasitet uten 
vesentlige investeringer 

 

Utbyggingskapasitet forutsatt 
investeringer 

 

Forhold som kan gi økte 
driftskostnader for 

Bybuss 



kommunene ved utbygging 
Forhold som kan gi reduserte 
driftskostnader ved utbygging 

 

Delområde Silsand, areal 2,7 km2 

 
Tema Status 
Eksisterende boliger 515 boliger, 78% eneboliger 
Tomtereserve 115 regulerte boligtomter 

2 fradelte, uregulerte tomter 
Demografi Vekst siden 2005 
Avstand sosial infrastruktur 
 

Barnehage <1 km 
Skole <2 km 
Lege 0,5-3 km 
Butikk  2 km 

Teknisk infrastruktur 
 

Kommunalt vann, kommunalt avløpsanlegg mangler 
Har gang og sykkelvei 

Trafikk ÅDT 7050, 6 % lange kjøretøy (Gisundbrua) 
Friluftsinteresser 
 

Idrettsanlegg tilknyttet skole: Sykkelpark, skistadion 
Stier til viktig turområde både sommer og vinter 
Strandsonen er sterkt utbygd 

Naturmangfold Ingen kjente viktige verdier 
Kulturminner Et funnsted fjernet, ellers ikke kjente kulturminner, noen SEFREAK bygg med 

ukjent status. 
Samiske natur- og 
kulturgrunnlag, reindrift 

Ingen særverdiområder 

Forurensning (land, luft og 
vann) 

Støy og luftforurensning fra trafikk 

Landbruk/jordvern Ingen jordbruksarealer i området 
Næringsaktivitet Næringsmiddelindustri, service- og handel, engrolager 
Bokvalitet, bykvalitet og 
estetikk 

Tettbebyggelse, boligfelt med eneboliger og noen flermannsboliger. 

Samfunnssikkerhet og 
forebygging (ROS) 

 

Helse og sosial institusjoner Bo- og servicesenter, legekontor 
Skole/barnehage Silsand barneskole, 2 kommunale og 1 privat barnehage 
Energiforbruk og løsninger Mulighet for fjernvarme 
Transportbehov og klimautslipp  
 Vurderinger 
Offentlige og/eller private tiltak 
som er nødvendige for at 
område skal være aktuelt for 
utbygging 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til regionale- og 
statlige føringer 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til samfunnssikkerhet 

 

Transportbehov og klimautslipp  
Utbyggingskapasitet uten 
vesentlige investeringer 

 

Utbyggingskapasitet forutsatt 
investeringer 

 

Forhold som kan gi økte  



driftskostnader for 
kommunene ved utbygging 
Forhold som kan gi reduserte 
driftskostnader ved utbygging 

 

 

  



Delområde Trollvik Nord, areal 1,5 km2 

 
Tema Status 
Eksisterende boliger 77 boliger, eneboliger/våningshus 
Tomtereserve 15 fradelte, uregulerte tomter 
Demografi Stabil, men liten økning 
Avstand sosial infrastruktur 
 

Barnehage <1,6 km 
Skole < 1,6 km 
Lege 7-8 km 
Butikk 7-8 km 

Teknisk infrastruktur 
 

Status vann/avløp 
Har/mangler gang og sykkelvei 

Trafikk ÅDT 1088, 10 % lange kjøretøy 
Friluftsinteresser 
 

Fotballbane i tilknytning til område, nærmiljøanlegg knyttet til skole 
Viktig turområde 
Tilgjengelig strandsone 

Naturmangfold Ingen kjente verdier.  De bratte liene er spennende naturmiljø som 
bør undersøkes nærmere. 

Kulturminner Arkeologisk løsfunn i nordlig del av område og gravrøys i sørlig del.  
En rekke SEFRAK-bygg med ukjent status. 

Samiske natur- og 
kulturgrunnlag, reindrift 

Tilhørere ikke reinbeitedistrikt, ingen særverdiområder 

Forurensning (land, luft og 
vann) 

Støy og støv fra trafikk 

Landbruk/jordvern Lite aktivt jordbruk i området, noen marker høstes av bønder i 
nabobygd. Brattlendt. 

Næringsaktivitet ? 
Bokvalitet, bykvalitet og 
estetikk 

Bebyggelse i klynger spred lands hovedvei, nært knyttet til havet.  
Mer spred i nordligste del. 

Samfunnsikkerhet og 
forebygging (ROS) 

Rasfare, mulig dårlige grunnforhold, høyspent 

Helse og sosial  
Skole/barnehage Trollvik barneskole og barnehage 
Kommunale planer Næringsplan 
Statlige- og regionale  Transport, klima, energi 
Energiforbruk og løsninger Ikke mulighet for fjernvarme 
Transportbehov og 
klimautslipp 

 

 Vurderinger 
Offentlige og/eller private tiltak 
som er nødvendige for at 
område skal være aktuelt for 
utbygging 

Avløp 
Sikrere vannforsyning 
Avkjørselssanering 
Lekeområder 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til regionale- og 
statlige føringer 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til samfunnssikkerhet 

 

Transportbehov og klimautslipp  
Utbyggingskapasitet uten  



vesentlige investeringer 
Utbyggingskapasitet forutsatt 
investeringer 

 

Forhold som kan gi økte 
driftskostnader for 
kommunene ved utbygging 

 

Forhold som kan gi reduserte 
driftskostnader ved utbygging 

 

 

  



Delområde Trollvik sør. Areal 2,3 km2 

 
Tema Status 
Eksisterende boliger 197 boliger, hovedsakelig eneboliger 
Tomtereserve 39 regulerte tomter 

30 fradelte uregulerte tomter 
Demografi Stabil, men liten økning 
Avstand sosial infrastruktur 
 

Barnehage 1,5-5,5 km 
Skole 1,5-5,5 km 
Lege 2,5-6 km 
Butikk 1,0 - 4 km 

Teknisk infrastruktur 
 

Status vann/avløp 
Har/mangler gang og sykkelvei 

Trafikk ÅDT 2500, 10 % lange kjøretøy 
Friluftsinteresser 
 

Ingen idrettsanlegg 
Mye bebyggelse i 100m belte, også naust/brygger: sjøtilknytning 
viktig  

Naturmangfold Ingen kjente verdier 
Kulturminner Må trolig vurderes før utbygging 
Samiske natur- og 
kulturgrunnlag, reindrift 

Ikke del av reinbeitedistrikt 

Forurensning (land, luft og 
vann) 

 

Landbruk/jordvern Landbruksjorda i området er spred og består av mange mindre, dårlig 
tilgjengelige teiger, skrinn jord. 

Næringsaktivitet  
Bokvalitet, bykvalitet og 
estetikk 

Området har spredt bebyggelse langs hovedfartsåren.  Bebyggelse 
ligger i klynger/ felt på begge sider av hovedveien.  På grunn av 
topografien ligger mye bebyggelse nært sjø og innenfor 100 m beltet.  
Det er en rekke brygger, utfyllinger og mindre havneanlegg i området. 

Samfunnsikkerhet og 
forebygging (ROS) 

Rasfare 
 

Helse og sosial institusjoner ingen 
Skole/barnehage Ingen skoler eller barnehager i området 
Energiforbruk og løsninger Ikke aktuelt med fjernvarme 
Transportbehov og 
klimautslipp 

 

 Vurderinger 
Offentlige og/eller private tiltak 
som er nødvendige for at 
område skal være aktuelt for 
utbygging 

Kommunalt avløpsanlegg 
Forbedret vann 
Støyskjerming 
Gang og sykkelsti 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til regionale- og 
statlige føringer 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til samfunnssikkerhet 

 

Transportbehov og klimautslipp  
Utbyggingskapasitet uten 
vesentlige investeringer 

 



Utbyggingskapasitet forutsatt 
investeringer 

 

Forhold som kan gi økte 
driftskostnader for 
kommunene ved utbygging 

 

Forhold som kan gi reduserte 
driftskostnader ved utbygging 

 

 

  



Delområde Bymarka, areal 2,7 km2 

 
  
Tema Status 
Eksisterende boliger 212 boliger 
Tomtereserve 91 regulerte tomter 

4 fradelte, uregulerte tomter 
Demografi Økende befolkning i område og tilstøtende område 
Avstand sosial infrastruktur 
 

Barnehage < 1,5km 
Skole <1,5 km 
Lege < 1,5 km 
Butikk <1,5 km 

Teknisk infrastruktur 
 

Tilknyttet kommunalt vann og avlø 
Har/mangler gang og sykkelvei 

Trafikk ÅDT Sandvika: 8350,  6 % lange kjøretøy, Nygård: 2500, 10 % lange kjøretøy 
Friluftsinteresser 
 

Alpinanlegg 
Lysløype 
Viktig turområde 
Nærmiljøanlegg ved skoleområde og i Sandviklia 
Statlig sikra friluftsområde: Fru Schibsteds Minde 
Strandsonen dårlig tilgjengelig pga. innfartsvei og manglende forbindelse til 
over/underganger 

Naturmangfold Viktige naturmiljø: to lokaliteter med rikmyr oppfor Nygårdsplatået og i 
Sandviklia. Funn av uvanlige arter. 

Kulturminner Et arkeologisk funnsted, ved Skjellelva.  
Samiske natur- og 
kulturgrunnlag, reindrift 

Tilhører ikke reinbeitedistrikt. 

Forurensning (land, luft og 
vann) 

Støy og luftforurensning fra trafikk nærmest innfartsvei. 

Landbruk/jordvern Ingen jordbruksmark i område, men skogsdrift kan være aktuelt.  Innslag av 



plantet gran. 
Næringsaktivitet Handel og service 
Bokvalitet, bykvalitet og 
estetikk 

Markaområdet er viktig for bokvalitet og trivsel for de som bor i område og 
tilstøtende sentrumsområde.   

Samfunnsikkerhet og 
forebygging (ROS) 

Mindre områder med ras og flomfare 
Mye trafikk 

Helse og sosial institusjoner ingen 
Skole/barnehage ingen 
Energiforbruk og løsninger Utbygd fjernvarme 
Transportbehov og klimautslipp  
 Vurderinger 
Offentlige og/eller private tiltak 
som er nødvendige for at 
område skal være aktuelt for 
utbygging 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til regionale- og 
statlige føringer 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til samfunnssikkerhet 

Tilgang til friluftsområder 

Transportbehov og klimautslipp  
Utbyggingskapasitet uten 
vesentlige investeringer 

 

Utbyggingskapasitet forutsatt 
investeringer 

 

Forhold som kan gi økte 
driftskostnader for 
kommunene ved utbygging 

 

Forhold som kan gi reduserte 
driftskostnader ved utbygging 

 

 

 

 



Delområde Skogen (xx km2) 

 
  
Tema Status 
Eksisterende boliger 234 boliger, hovedsakelig eneboliger 
Regulerte ubygde tomter 70 regulerte tomter 

7 fradelte, uregulerte tomter 
Demografi Svakt synkende 
Avstand sosial infrastruktur 
 

Barnehage max 1,2 km 
Skole 2-4 km 
Lege 2-4 km 
Butikk 2-4 km 

Teknisk infrastruktur 
 

Status vann/avløp 
Har/mangler gang og sykkelvei 

Trafikk ÅDT 7700, 8 % lange kjøretøy 
Friluftsinteresser 
 

Ingen idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg 
Ligger nært viktig turområde 
Strandsonen dårlig tilgjengelig pga. innfartsvei og manglende forbindelse til 
over/underganger 

Naturmangfold Ingen kjente observasjoner av viktig naturmiljø 
Kulturminner Ingen kjente, noen SEFRAK-bygg av ukjent status 
Samiske natur- og 
kulturgrunnlag, reindrift 

Tilhører ikke reinbeitedistrikt. 

Forurensning (land, luft og 
vann) 

Støy og luftforurensning fra Finnfjordbotn og fra trafikk 

Landbruk/jordvern Landbruksjorda i området er hovedsakelig beitelier og dårlig tilgjengelige 
teiger.  Ikke i drift. 

Næringsaktivitet Handel og service 
Bokvalitet, bykvalitet og 
estetikk 

 



Samfunnsikkerhet og 
forebygging (ROS) 

 

Helse og sosial institusjoner Ingen 
Skole/barnehage En kommunal og en privat barnehage 
Energiforbruk og løsninger  
Transportbehov og klimautslipp Utbygd fjernvarme 
 Vurderinger 
Offentlige og/eller private tiltak 
som er nødvendige for at 
område skal være aktuelt for 
utbygging 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til regionale- og 
statlige føringer 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til samfunnssikkerhet 

Støy og støv fra industri 
Adkomst til utmark og strandsone 
Trafikkforhold 

Transportbehov og klimautslipp  
Utbyggingskapasitet uten 
vesentlige investeringer 

 

Utbyggingskapasitet forutsatt 
investeringer 

 

Forhold som kan gi økte 
driftskostnader for 
kommunene ved utbygging 

 

Forhold som kan gi reduserte 
driftskostnader ved utbygging 

 

  



Delområde Storvika areal 5,1 km2 

 
 
Tema Status 
Eksisterende boliger 144 boliger 
Regulerte ubygde tomter 83 regulerte tomter 

3 fradelte tomter, uregulert 
34 regulerte industritomter 

Demografi Svakt nedadgående  
Avstand sosial infrastruktur 
 

Barnehage 1-4,6 km 
Skole 4-7,6 km 
Lege 4-7,6 km 
Butikk 4-7,6 km 

Teknisk infrastruktur 
 

Status vann/avløp 
Har/mangler gang og sykkelvei 

Trafikk Mot Sørreisa: ÅDT 3150, 7 % lange kjøretøy, Botnhågen: 4900, 9 % 
lange kjøretøy 

Friluftsinteresser 
 

Flere viktige idrettsanlegg 
Svært viktig turområde 

Naturmangfold 
 

Botnvatnet er en rik kulturlandskapsjø, med rikt fugleliv .  Rikmyr 
Finngammoan og Bjørnholtet.  Rikt fugle- og dyreliv knyttet til skog og 
vannmiljø.  Finnfjordøya er en viktig hekkelokalitet. 

Kulturminner To arkeologiske funn, trolig ikke lenger eksisterende.    
Samiske natur- og 
kulturgrunnlag, reindrift 

Fagerfjell reinbeitedistrikt, ingen registret veier/områder 

Forurensning (land, luft og 
vann) 

Støy og støvforurensing fra industri og trafikk 

Landbruk/jordvern Små areal med landbruksjord. Kalkrikt. 
Næringsaktivitet Flere viktige industriområder i området, havneområde, 

forbrenningsanlegg, div. bil og servicefirma, entreprenørfirma, 
masseuttak. 

Bokvalitet, bykvalitet og 
estetikk 

Regulerte boligområder ligger nær industri 

Samfunnsikkerhet og 
forebygging (ROS) 

Sårbar natur og vannmiljø 
Viktige industri og trafikknutepunkt 
Fare for storulykker, sabotasje og terror 
Belastet med støy, støv problem 
Fare for forurensning 

Helse og sosial institusjoner  
Skole/barnehage Videregående skole 
Energiforbruk og løsninger 
Transportbehov og 
klimautslipp 

 

 Vurderinger 
Offentlige og/eller private tiltak 
som er nødvendige for at 
område skal være aktuelt for 
utbygging 

 

Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til regionale- og 

 



statlige føringer 
Forhold som kan skape konflikt 
i forhold til samfunnssikkerhet 

 

Transportbehov og klimautslipp  
Utbyggingskapasitet uten 
vesentlige investeringer 

 

Utbyggingskapasitet forutsatt 
investeringer 

 

Forhold som kan gi økte 
driftskostnader for 
kommunene ved utbygging 

 

Forhold som kan gi reduserte 
driftskostnader ved utbygging 

 

 

 

Kart som skal lages som temakart: 

- Grunnlagskart (Roger) 
- ROS- viktige problemområder (Roger) 
- Veier/vann/avløp/fjernvarme ol.  (Sylvia) 
- LNF-R og kulturminner kart (Inger/Roger) 
- Utbyggingsområder (Monica) 
- Innspill (Gunder/Roger) 
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