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Innhold 
Konsekvensutredningen: 

Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som 

planen kan få for miljø og samfunn, herunder: 

- Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 

- Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. 

- Barn og unges oppvekstvilkår. 

- Kriminalitetsforebygging. 

-  Næringsutvikling 
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Metodikk 
Det er for de aktuelle temaene gjort en begrunnet vurdering og satt konsekvensgrad gjennom bruk av konsekvensvifta. Det settes ikke en konkret verdi og 

virkningers omfang for temaene, men gjøres en generell vurdering som begrunnes.   

For enkelte innspill til arealdelen er noen av temaene mindre relevant. Det settes ingen konsekvensgrad på disse, de inngår i den samlede overordnede 

vurderingen av virkningene av innspillene til kommuneplanen.  

Konsekvens: Konsekvensen graderes etter en ni-delt skala, fra Meget store negative 

konsekvenser til Meget store positive konsekvenser.  

 

Innspillet/tiltaket vurderes i forhold til 0-alternativet som representerer hvordan 

utviklingen i undersøkelsesområdet vil bli dersom tiltaket ikke gjennomføres. Omfanget 

vurderes deretter som avviket mellom det aktuelle tiltaket og 0-alternativet. 

Resultat fra ROS – analyse er del av konsekvensanalysen. Uønskede hendelser avdekket 

som følge av ROS er vurdert ved det enkelte innspill i KU.    
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Konsekvensvurdering på samfunnstemaer – samlet resultat 

Tema Befolkningens  
helse 

Tilgjengelighet for 
alle 

Barn og unges  
oppvekstsvilkår 

Kriminalitets -
forebygging 

Næringsutvikling Samlet 
konsekvensgrad 

Innspill nr.        

1.Bogen X +1 X -1 +1 Liten positiv 

2.Hur.-Hagetun 0 +1 0 -1 +2 Middels positiv 

3.Øverjordet X +1 X -1 +2 Middels positiv 

4.Grensen X +1 X -1 +1 Liten positiv 

5.Nordenga 0 +1 X 0 +1 Liten positiv 

6.Grindaker 0 +1 X -1 +1 Liten positiv 

7.Brattlia 0 +1 X -1 +1 Liten positiv 

8.Ødemarksvn. Trukket fra videre behandling av grunneier/forslagsstiller 

9.Skisenter Trukket fra videre behandling av grunneier/forslagsstiller 

10.Haugnes X X X +1 +1 Liten positiv 

11.Gårder X X X X 0 Ubetydelig 

12.Hallsteinb.v. 0 +1 +1 -1 +2 Middels positiv 

13.Jordmorvn. 0 +1 X -1 +2 Middels positiv 

14.Bergslåttvn 0 +1 X -1 +4 Stor positiv 

15.Holmenb. X 0 X -1 +2 Middels positiv 

 

 

 

 

 

X = ikke relevant 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

1 Tabriz AS Bogen  21 1 320 Fritidsbolig 

Utvidelser av Bogen Hyttefelt, todelt innspill 

Søndre Bogen : 140 daa, Nordre Bogen 180 daa 

Situasjonen i dag, arealformål: LNF og hensynssone friluftsliv Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg-Fritidsbebyggelse 
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes som ikke relevant for dette innspillet.  
 
 
 

Konsekvens 
X 

  

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Området arealinnspillet er del av er kartlagt og verdsatt som svært viktig 
friluftsområde. 

Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Området har betydning for mulighetene til friluftsliv, et 
regionalt viktig friluftsområde, en region med sterk 
folkevekst hvor tilgjengelige friluftsområder får flere og flere 
brukere. Privatisering av viktige friluftsområder, spesielt 
strandsoner, vurderes til å være negativt i forhold til temaet 
tilgjengelighet til uteområder.   
 
På den positive siden vil utbygging legge til rette for stier på 
feltet og nærområdet som kan nyttes av alle.  
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes som ikke relevant for dette innspillet. 
 
 
 
 
 

Konsekvens 

X 
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Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer utvikling av ca. 100 nye tomter for fritidsbebyggelse. 
Dette tilsier at Bogen hyttefelt vil romme et stort antall mennesker i perioder 
med godt belegg. Med dette kommer også risiko for kriminalitet. Både fra 
hyttebeboerne selv og risiko for tyveri og skadeverk på hyttene fra folk 
utenfra.   

 Konsekvens 
(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med et stort antall hytter vil risikoen for 

innbrudd være høy.  På grunn av omfanget vurderes dette til 

middels negativ konsekvens. 

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer utvikling av ca. 100 nye tomter for fritidsbebyggelse.  Konsekvens 
(++) 

Middels positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Hytteutbyggingen innebærer muligheter for 

entreprenører og næringsdrivende lokalt og i regionen til å 

selge sine tjenester og produkter. Vurderes til middels 

positiv for temaet.  

 

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

X 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

-1 

Barn og unges oppvekstsvilkår X 

Kriminalitetsforebygging -1 

Næringsutvikling +2 

Samlet konsekvensgrad Liten positiv 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

2 Hurdal Hagetun  

Strømmen 

skole 14 009 10  Boligformål 

Ubebygd del av gnr/bnr 14/009 ønskes endret til formålet 

boligbygging fra dagens bebyggelse og anlegg 

Situasjonen i dag, arealformål: Bebyggelse og anlegg u/underformål Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg - bolig 
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Tiltaket omfatter utbygging med boliger/leiligheter på. Omfanget av 
utbyggingen er relativt begrenset.  

Konsekvens 
(0) 

Ubetydelig konsekvens for temaet befolkningens helse og 
helsens fordeling i befolkningen. 
 
Begrunnelse:  
Utbyggingen vurderes til å ha ubetydelig konsekvens for 
temaet grunnet lite omfang.  
  

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Området er tilknyttet gang og sykkelveg langs FV 553. Det ligger også 
turveger og stier i området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Med flere brukere av turveger/stier, gang og sykkelvegene i 
området øker det muligheten for at tilgjengeligheten 
opprettholdes og utvides.  
 
 
 
.  
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Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Tiltaket omfatter utbygging med boliger/leiligheter på. Omfanget av 

utbyggingen er relativt begrenset. 

Konsekvens 

(0) 

Ubetydelig konsekvens for temaet barn og unges 

oppvekstsvilkår 

Begrunnelse: Under byggeperioden vil barn/unge i området 

kunne oppleve sjenanse/utrygghet av anleggsvirksomheten. 

Grunnet lite omfang vurderes ikke dette til å ha vesentlig 

negative følger.  

Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer utvikling av et mindre boligfelt med et begrenset antall 
enheter.  

Konsekvens 

(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av boliger følger det en viss 

risiko for kriminalitet fra beboerne selv og av folk utenfra. 

Grunnet lite omfang settes konsekvens til liten negativ.  

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer utvikling av et mindre boligfelt med et begrenset antall 
enheter. 

Konsekvens 

(++) 

Middels positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Boligbyggingen innebærer muligheter for 

entreprenører i regionen til å selge sine tjenester og 

produkter. Prosjektet er i dag lokalt forankret med 

grunneiere og entreprenører fra kommunen. Det vil være 

positive følger av tiltaket både under etableringen og i 

etterkant da beboerne i vesentlig grad vil benytte 

tjenestetilbud i Hurdal. Konsekvens vurderes til middels 

positiv for temaet næringsutvikling.         
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Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

0 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

+ 

Barn og unges oppvekstvilkår 0 

Kriminalitetsforebygging - 

Næringsutvikling ++ 

Samlet konsekvensgrad Middels positiv 
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Løpe- nr.   Hvor?   Gnr Bnr Areal-dekar Formål    Beskrivelse 

3    Øverjordet ,Røsrud  12 004 20  Fritidsbebyggelse –spredt Ønsker å bruke det angitte arealet til fritidsboliger 

 

Situasjonen i dag, arealformål: LNF Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse 
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes ikke som relevant for innspillet Konsekvens   

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer utvikling av noen få fritidsboliger i et område med flere 
hytter i dag.    

Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Området vil kunne bidra positivt til utviklingen av 
skisenterområdet og dets muligheter for aktiviteter hele året. 
Dette gjennom bruk av skisenteret og stier og turveger i 
området i sommerhalvåret.   
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Grunnet lite omfang vurderes temaet ikke som relevant for innspillet Konsekvens  

Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer utvikling av noen få fritidsboliger i et område med flere 
hytter i dag.    

 Konsekvens 
(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av flere hytter i området vil 

risikoen for kriminalitet øke.     På grunn av omfanget 

vurderes dette til liten negativ konsekvens. 
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Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer utvikling av noen få fritidsboliger i et område med flere 
hytter i dag.    

 Konsekvens 
(++) 

Middels positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Hytteutbyggingen innebærer muligheter for 

entreprenører i regionen til å selge sine tjenester og 

produkter.   Det vil være positive følger av tiltaket både 

under etableringen og i etterkant da brukerne i vesentlig 

grad vil benytte tjenestetilbud i Hurdal. Konsekvens 

vurderes til middels positiv for temaet næringsutvikling.            

 

 

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen X 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett + 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging - 

Næringsutvikling ++ 

Samlet konsekvensgrad Middels positiv 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

4 

Harald Støvland & 

Jan Støvland Grensen 25 003 23 Fritidsbebyggelse  Ønsker å bruke det angitte arealet til fritidsbebyggelse 

 

Situasjonen i dag, arealformål: LNF, detaljregulert område Tiltak, ønsket nytt arealformål: Bebyggelse og anlegg - fritidsbebyggelse 
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes ikke som relevant for innspillet Konsekvens   

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Innebærer utvikling og fortetting i et område hvor det ligger både hytter og 
boliger i dag. Det er ingen gang eller sykkelveger i dette området.  

Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Utbyggingen vil kunne bidra positivt i forhold til utvikling av 
tilretteleggingstiltak for flere brukere av uteområder. Men vil 
i hovedsak kun bidra til tilrettelegging for grunneiere og 
beboere på stedet enn for allmennheten. Vurderes til liten 
positiv konsekvens for temaet tilgjengelighet.   
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Grunnet lite omfang vurderes temaet ikke som relevant for innspillet 

 

 

 

 

 

Konsekvens  
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Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer utvikling av noen få fritidsboliger i et område med flere 
hytter i dag.    

 Konsekvens 
(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av flere hytter i området vil 

risikoen for kriminalitet øke.     På grunn av omfanget 

vurderes dette til liten negativ konsekvens. 

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer utvikling av noen få fritidsboliger i et område med flere 
hytter og boliger i dag.    

 Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Hytteutbyggingen innebærer muligheter for 

entreprenører i regionen til å selge sine tjenester og 

produkter.   Det vil være positive følger av tiltaket både 

under etableringen og i etterkant da brukerne i noen grad vil 

benytte tjenestetilbud i Hurdal. Konsekvens vurderes til liten 

positiv for temaet næringsutvikling.            

 

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

X 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

+ 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging - 

Næringsutvikling + 

Samlet konsekvensgrad Liten positiv 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

5 

Nordenga 

hyttefelt 

Nordenga/ 

Bundli 19 Fl.  14 Boligbebyggelse Ønsker å bruke det angitte arealet til boligbebyggelse 

 

Situasjonen i dag, arealformål: Fritidsbebyggelse Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg - bolig 
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra område for fritidsbolig til boligområde. Svært 
lite omfang. 

Konsekvens 
(0) 

 Ubetydelig konsekvens for befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen. 
 
Begrunnelse:  
Endringen av arealformål vil kunne bety at flere etablerer seg 
i Hurdal. Men omfanget er svært lite og vil trolig ikke kunne 
påvirke befolkningens helse og helsens fordeling i Hurdals 
befolkning.  
 

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Innebærer utvikling og fortetting i et område hvor det ligger både hytter og 
boliger i dag. Det er ingen gang eller sykkelveger i dette området.  

Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Utbyggingen vil kunne bidra positivt i forhold til utvikling av 
tilretteleggingstiltak for flere brukere av uteområder. Vil i 
hovedsak kun bidra til tilrettelegging for grunneiere og 
beboere på stedet enn for allmennheten. Vurderes til liten 
positiv konsekvens for temaet tilgjengelighet.   
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Grunnet lite omfang vurderes temaet ikke som relevant for innspillet 

 

Konsekvens  
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Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde med noen få enheter.     Konsekvens 
(0) 

Ubetydelig konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av flere boliger i området vil 

risikoen for kriminalitet øke.     På grunn av omfanget 

vurderes dette til ubetydelig konsekvens. 

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde med noen få enheter.     Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Det vil være positive følger av tiltaket både 

under etableringen og i etterkant da brukerne i noen grad vil 

benytte tjenestetilbud i Hurdal. Konsekvens vurderes til liten 

positiv for temaet næringsutvikling.            

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

0 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

+ 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging 0 

Næringsutvikling + 

Samlet konsekvensgrad Liten positiv 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

6 Grindaker Rustad 26 015 24 Boligbebyggelse Ønsker å bruke det angitte arealet til boligbebyggelse 

Situasjonen i dag, arealformål: LNF Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg - bolig 
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra område for LNF til boligområde Konsekvens 
(0) 

 Ubetydelig konsekvens for befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen. 
 
Begrunnelse:  
Endringen av arealformål vil kunne bety at flere etablerer seg 
i Hurdal. Men omfanget er svært lite og vil trolig ikke kunne 
påvirke befolkningens helse og helsens fordeling i Hurdals 
befolkning.  
 

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Innebærer utvikling og fortetting i et område hvor det ligger både hytter og 
boliger i dag. Det er ingen gang eller sykkelveger i dette området.  

Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Utbyggingen vil kunne bidra positivt i forhold til utvikling av 
tilretteleggingstiltak for flere brukere av uteområder. Vil i 
hovedsak kun bidra til tilrettelegging for grunneiere og 
beboere på stedet enn for allmennheten. Vurderes til liten 
positiv konsekvens for temaet tilgjengelighet.   
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Grunnet lite omfang vurderes temaet ikke som relevant for innspillet 

 

 

Konsekvens  
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Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde med noen få enheter.     Konsekvens 
(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av flere boliger i området vil 

risikoen for kriminalitet øke.    På grunn av omfanget 

vurderes dette til liten negativ konsekvens. 

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde med noen få enheter.     Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Det vil være positive følger av tiltaket både 

under etableringen og i etterkant da brukerne i noen grad vil 

benytte tjenestetilbud i Hurdal. Konsekvens vurderes til liten 

positiv for temaet næringsutvikling.            

 

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

0 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

+ 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging - 

Næringsutvikling + 

Samlet konsekvensgrad Liten positiv 
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Situasjonen i dag, arealformål: LNF – spredt boligbygging Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg - bolig 

 

 
 
 
 
 

 

 

Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

7 Olav L. Reisop Brattlia 34 008 50 Boligbebyggelse Ønsker å bruke det angitte arealet til boligbebyggelse 
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål fra område for LNF til boligområde Konsekvens 
(0) 

 Ubetydelig konsekvens for befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen. 
 
Begrunnelse:  
Endringen av arealformål vil kunne bety at flere etablerer seg 
i Hurdal. Men omfanget er svært lite og vil trolig ikke kunne 
påvirke befolkningens helse og helsens fordeling i Hurdals 
befolkning.  
 

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Innebærer utvikling og fortetting i et område hvor det ligger både hytter og 
boliger i dag. Det er ingen gang eller sykkelveger i dette området.  

Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Utbyggingen vil kunne bidra positivt i forhold til utvikling av 
tilretteleggingstiltak for flere brukere av uteområder. Vil i 
hovedsak kun bidra til tilrettelegging for grunneiere og 
beboere på stedet enn for allmennheten. Vurderes til liten 
positiv konsekvens for temaet tilgjengelighet.   
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Grunnet lite omfang vurderes temaet ikke som relevant for innspillet 

 

 

Konsekvens  
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Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde med noen få enheter.     Konsekvens 
(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av flere boliger i området vil 

risikoen for kriminalitet øke.     På grunn av omfanget vurderes 

dette til liten negativ konsekvens. 

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde med noen få enheter.     Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Det vil være positive følger av tiltaket både 

under etableringen og i etterkant da brukerne i noen grad vil 

benytte tjenestetilbud i Hurdal. Konsekvens vurderes til liten 

positiv for temaet næringsutvikling.            

 

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

0 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

+ 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging - 

Næringsutvikling + 

Samlet konsekvensgrad Liten positiv 
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Situasjonen i dag, arealformål: LNF – spredt boligbygging og parkering Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg – bolig og næring 

 
 
 
 

--- 

 

 

 

Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? 

Trukket fra videre behandling av grunneier/forslagsstiller 8 Øystein Solberg Ødemarksveg 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? 

Trukket fra videre behandling av grunneier/forslagsstiller 9 Hurdal skisenter Østgreina 

 

Situasjonen i dag, arealformål: LNFR, LNFR – spredt boligbygging  Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg – idrettsanlegg 

 

 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

10 John Dahl Haugnes 21 008 390 LNF Idrettsanlegg, isbane motorsport 

 

Situasjonen i dag, arealformål: Friluftsområde Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg  - idrettsanlegg 
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes som ikke relevant for innspillet Konsekvens  

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes som ikke relevant for innspillet Konsekvens  

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes som ikke relevant for innspillet Konsekvens   

Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for temaet 
kriminalitetsforebygging 
 
Begrunnelse: Etablering av en fast isbane for kjøring med bil 
innebærer et motorsportstilbud til unge. Et slikt tilbud er 
med på å forebygge at ungdom bryter lovverket i forhold til 
bilkjøring. Det engasjerer også ungdom som ikke tas opp i 
andre aktiviteter, som idrett, musikk eller andre 
kulturaktiviteter. Videreutvikling av dette tilbudet gjennom 
det forslåtte tiltaket vurderes til å ha stor positiv konsekvens 
for temaet. 
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Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

 Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 
Begrunnelse: Isbane innebærer at næringsdrivende i Hurdal 
kan tilby isbane til bransjer som er interessert i denne typen 
aktivitet.  

 

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

X 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

X 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging + 

Næringsutvikling + 

Samlet konsekvensgrad Liten positiv 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

11 Hurdal Brygge AS Gårder 18 173 3 Bolig/næring Ønsker å bygge bolig på arealet 

 

Situasjonen i dag, arealformål: Næringsområde Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg  - bolig/næring  
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes som ikke relevant for innspillet Konsekvens  

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes som ikke relevant for innspillet Konsekvens  

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes som ikke relevant for innspillet Konsekvens   

Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes som ikke relevant for innspillet  

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Arealinnspillet innebærer muligheten til å etablere en ny bolig på 
eiendommen.  

 Konsekvens 
(0) 

 

Ubetydelig konsekvens for temaet næringsutvikling 
Begrunnelse: Isbane innebærer at næringsdrivende i Hurdal 
kan tilby isbane til bransjer som er interessert i denne typen 
aktivitet. 
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Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

X 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

X 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging X 

Næringsutvikling 0 

Samlet konsekvensgrad Ubetydelig 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

12 Hellesund  Hallsteinb.vn 05 004 24,5 Bolig Ønsker å bygge boliger på areal 

Situasjonen i dag, arealformål: Næringsområde Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg  - bolig/næring  
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra område for LNF til boligområde Konsekvens 
(0) 

Ubetydelig konsekvens for befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen. 
 
Begrunnelse:  
Endringen av arealformål vil kunne bety at flere etablerer seg 
i Hurdal. Men omfanget er svært lite og vil ikke kunne påvirke 
befolkningens helse og helsens fordeling i Hurdals befolkning.  
 

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Innebærer etablering av boligfelt i et område hvor det ligger spredt 
bebyggelse i dag. Det er ingen gang eller sykkelveger i dette området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Utbyggingen vil kunne bidra positivt i forhold til utvikling av 
tilretteleggingstiltak for flere brukere av uteområder. 
Vurderes til liten positiv konsekvens for temaet 
tilgjengelighet.   
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Innebærer etablering av boligfelt i et område hvor det ligger spredt 

bebyggelse i dag.  

Konsekvens 

(+) 

Liten positiv konsekvens for temaet barn og unges 

oppvekstsvilkår 
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 Begrunnelse: Under byggeperioden vil barn/unge i området 
kunne oppleve sjenanse/utrygghet av anleggsvirksomheten. 
Grunnet lite omfang vurderes ikke dette til å ha vesentlig 
negative følger. 
 
Området innspillet ligger i har spredt boligbygging og det er 
få barn. Med et økende antall barn i området legger det til 
rette for økt sosialisering og aktivitet barn i mellom i 
området.  
 

Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde.  
 
 
 
 
 
 
 

 Konsekvens 

(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av flere boliger i området vil 

risikoen for kriminalitet øke.     På grunn av omfanget 

vurderes dette til liten negativ konsekvens. 

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde med noen få enheter.     Konsekvens 

(++) 

Middels positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Det vil være positive følger av tiltaket både 

under etableringen og i etterkant da brukerne i noen grad vil 

benytte tjenestetilbud i Hurdal. Omfanget er begrenset og 

konsekvens vurderes til middels positiv for temaet 

næringsutvikling.            
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Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

0 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

+ 

Barn og unges oppvekstvilkår + 

Kriminalitetsforebygging - 

Næringsutvikling ++ 

Samlet konsekvensgrad Middels positiv 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

13 Dag R. Stenberg Hallsteinb.vn 16 008 8,5 Bolig Ønsker å bygge boliger på areal 

 

Situasjonen i dag, arealformål: LNFR Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg  - bolig  
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra område for LNF til boligområde Konsekvens 
(0) 

Ubetydelig konsekvens for befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen. 
 
Begrunnelse:  
Endringen av arealformål vil kunne bety at flere etablerer seg 
i Hurdal. Men omfanget er svært lite og vil trolig ikke kunne 
påvirke befolkningens helse og helsens fordeling i Hurdals 
befolkning.  
 

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra område for LNF til boligområde Det er tilgang til 
sykkelveger i dette området.  

Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Utbyggingen vil kunne bidra positivt i forhold til utvikling av 
tilretteleggingstiltak for flere brukere av uteområder. 
Vurderes til liten positiv konsekvens for temaet 
tilgjengelighet.   
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Grunnet lite omfang vurderes temaet til ikke å være relevant.  Konsekvens  



Kommuneplan Hurdal kommune, Konsekvensutredninger 40 

 

Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde, en utvidelse av dagens 
boligfelt.  

 Konsekvens 
(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av flere boliger i området vil 

risikoen for kriminalitet øke.     På grunn av lille omfanget 

vurderes dette til liten negativ konsekvens. 

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Innspillet innebærer etablering av et lite boligområde med noen få enheter.     Konsekvens 
(++) 

Middels positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Det vil være positive følger av tiltaket både 

under etableringen og i etterkant da brukerne i noen grad vil 

benytte tjenestetilbud i Hurdal. Omfanget er begrenset og 

konsekvens vurderes til middels positiv for temaet 

næringsutvikling.            

 

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

0 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

+ 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging - 

Næringsutvikling ++ 

Samlet konsekvensgrad Middels positiv 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

14 MEV 

Hurdal 

sentrum/ 

Bergslåttvn. 19 001 160 Bolig Næring (140 daa) og blandet formål bolig/næring (20 daa) 

 

Situasjonen i dag, arealformål: LNFR Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg  - næring, bolig/næring  
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra område for bolig til næring og næring/bolig.  Konsekvens 
(0) 

Ubetydelig konsekvens for befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen. 
 
Begrunnelse:  
Endringen av arealformål vil kunne bety at flere næringer 
etablerer seg i Hurdal. Men omfanget er begrenset og vil 
trolig ikke kunne påvirke befolkningens helse og helsens 
fordeling i Hurdals befolkning.  
 

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Det er ikke tilgang til sykkelveger i dette området.  Konsekvens 
(+) 

Liten positiv konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Utbyggingen vil kunne bidra positivt i forhold til utvikling av 
tilretteleggingstiltak for flere brukere av uteområder. 
Vurderes til liten positiv konsekvens for temaet 
tilgjengelighet.   
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Temaet vurderes temaet til ikke å være relevant.  

 

Konsekvens  
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Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra område for bolig til næring og næring/bolig.  Konsekvens 
(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av mer næring i området vil 

risikoen for kriminalitet øke. Vurderes til liten negativ 

konsekvens. 

Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra område for bolig til næring og næring/bolig.  Konsekvens 
(++++) 

Svært stor positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Det vil være store positive følger av tiltaket for 

den totale næringsaktiviteten i Hurdal. Vurderes til svært stor 

positivt for temaet næringsutvikling.            

 

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

0 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

+1 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging -1 

Næringsutvikling +4 

Samlet konsekvensgrad Stor positiv 

 

 



Kommuneplan Hurdal kommune, Konsekvensutredninger 44 

 
Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

15 MEV Holmenberget 25 88 21 Næring Tilrettelegge for næring  

 

Situasjonen i dag, arealformål: LNFR Tiltak, ønsket nytt arealformål: Bebyggelse og anlegg - næring 
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Tema: Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Vurdering av konsekvens 

Grunnet lite omfang vurderes temaet til ikke å være relevant.  

 

Konsekvens 
(X) 

 

Tema: Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra skogområde til næring.  Konsekvens 
(0) 

Ubetydelig konsekvens for tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og sykkelveinett. 
 
Begrunnelse:  
Utbyggingen vil neppe påvirke tilgjengelighet til uteområde. 
Det vil nok heller ikke bidra til etablering av gang og 
sykkelveg i området.     
 

Tema: Barn og unges oppvekstsvilkår. Vurdering av konsekvens 

Grunnet lite omfang vurderes temaet til ikke å være relevant.  

 

Konsekvens 

(X) 

 

Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra skogområde til næring.  Konsekvens 
(-) 

Middels negativ konsekvens for temaet 

kriminalitetsforebygging. 

Begrunnelse: Med etablering av næring i området vil risikoen 

for kriminalitet øke.  Vurderes dette til liten negativ 

konsekvens. 
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Tema: Næringsutvikling Vurdering av konsekvens 

Endring av arealformål til fra skogområde til næring.  Konsekvens 
(++) 

Middels positiv konsekvens for temaet næringsutvikling 

Begrunnelse: Det vil være positive følger av tiltaket da det er 

svært lite tilgjengelig næringsareal i Hurdal i dag. Vil kunne 

bidra til at næringsinteresser blir i kommunen eller at nye 

etableres. Omfanget er begrenset og konsekvens vurderes til 

middels positiv for temaet næringsutvikling.            

 

Tema Konsekvens 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

X 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

0 

Barn og unges oppvekstvilkår X 

Kriminalitetsforebygging -2 

Næringsutvikling +2 

Samlet konsekvensgrad Middels positiv 
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Innspill som er sendt inn av andre enn grunneier, konsekvensutredes ikke.  

 

Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

16 

Thomas 

Sørlien/Hurdal 

drift AS Faubråtan 19 Fl. … Fritidsbebyggelse Endre arealformål fra fritidsboliger til hytter 

 
Situasjonen i dag, arealformål: Fritidsbebyggelse 

 
Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg  - bolig  

 

--- 
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Løpe- 

nr. Forslagsstiller Hvor? Gnr Bnr Areal-dekar Formål Beskrivelse 

17 

Huldra 

beboerforening 

Økolandsby_

Knai 18 16 … LNFR Gang og sykkelveg  

 
Situasjonen i dag, arealformål: LNFR 

 
Tiltak, ønsket nytt arealformål : Gang og sykkelveg  

 
 

 

 

 


