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Bakgrunn  
Kommunestyret har gjort vedtak i økonomiplanen om at jordvern skal vektlegges i 

arealforvaltningen. Dette er lagt som en klar premiss ved vurdering av arealformål i ny 

kommuneplan. Områder som er gitt utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan, og som 

ligger på dyrket mark, er vurdert på nytt ved denne rulleringen. 

Flere av de aktuelle arealene har ligget inne i arealplan over lengre tid, og er i mindre grad 

konsekvensvurdert etter dagens krav. Det er derfor foretatt en konsekvensvurdering av de 

aktuelle arealene i forhold til egnethet for gjeldene utbyggingsformål, i tillegg til at de er gitt 

en særskilt landbruksfaglig vurdering. På denne måten blir arealene vurdert i nytt lys, og i 

tråd med de føringer som legges til grunn ved vurdering av nye arealinnspill til 

kommuneplanen.  

Konsekvensvurderingene er utarbeidet i tråd med PBL § 4-2 og Forskrift om 

konsekvensutredninger. Konsekvensvurderingene er basert på foreliggende kunnskap og blir 

vurdert opp mot lovkrav samt nasjonale og regionale føringer. Se vedlegg for «Innspill til ny 

arealplan» for hvilke føringer som er lagt til grunn for arbeidet. 

Da foreslåtte endringer i arealplan vil innebære redusert utbygging, og dermed langt færre 

konsekvenser for miljø og samfunn, har en vurdert at det ikke er hensiktsmessig å utrede en 

samlet vurdering av konsekvensene av tilbakeførte arealer fra utbyggingsformål til 

landbruksformål.  

 

Gjennom Buskerudbysamarbeidet jobbes det med en mer samordnet areal- og 

transportpolitikk i området fra Lier til Kongsberg. O-vekstmålet for personbiltrafikken skal 

nås gjennom å satse på utbygging av buss- og togtilbudet, og tilrettelegging for mer sykling 

og gange. Som del av den langsiktige planleggingen har Øvre Eiker kommune vektlagt 

konsentrert utbygging i Hokksund, og er i gang med planarbeid som vil legge til rette for 

fortetting og konsentrert utbygging i Vestfossen. Med økt konsentrert boligutvikling i 

Hokksund og Vestfossen legges grunnlaget for at en stor andel av befolkningsveksten legges i 

tilknytning til effektiv kollektivtransport. 
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Vurderingskriterier  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Er det arealet utsatt for naturfare, herunder ras og 
flom, og er det forhold i eller i nærheten av 
influensområdet som kan bli utsatt for fare.   

Landskap  I hvilken grad må man forvente at formålsendringen 
vil påvirke landskapsbildet.  

Naturmangfold og vassdrag I hvilken grad blir verdifull natur, herunder artet og 
deres leveområder berørt.  

Naturressurser I hvilken grad blir naturressurser, herunder dyrka 
mark, berørt av planforslaget. 

Kulturminner- og kulturmiljø Vil fremtidige tiltak påvirke kjente kulturminner 
eller kulturmiljøer, eller kan man forvente å finne 
automatisk fredete kulturminner i området.  

Arealforvaltning  Innspillene vurderes i forhold til hvordan de bygger 
opp under en god utvikling av de eksisterende 
tettstedene. I hvilken grad vil arealformålet være i 
samsvar med føringer for areal- og transport, samt 
forholdet til støy og forurensning. 

Trafikkforhold  Atkomst til arealet, kvalitet og belastning på det 
nærliggende veinettet i dag.   

Barn- og unges interesser Benyttes arealene av barn og unge i dag.  

Friluftsliv Tilgang på friluftsliv, herunder grønnstruktur. Lett 
tilgang til turområder er viktig i et 
folkehelseperspektiv 

Eksisterende infrastruktur Vil forslaget kreve kommunale investeringer. 
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Vurderinger av grad av konsekvens 
 

Tema  Liten / ingen negativ 
konsekvens  

Middels negativ konsekvens  Stor negativ konsekvens  

Samfunnssikkerhet og 

sårbarhet 
Ingen kjent risiko  
 

Uklart om det er behov for 
ytterligere undersøkelser. 
Forhold som må sikres 
gjennom avbøtende tiltak. 
Område under marin grense. 

Kjente fareområder, høy 
risiko for ulykker.  
 

Landskapsbilde  Liten eller ingen nær / 
fjernvirkning. Små 
terrenginngrep.  

Terrenginngrep og / eller 
tiltak som gir noe negativ 
landskapsvirkning.  

Stor negativ 
landskapsvirkning.  
 

Naturmangfold og vassdrag  Ingen kjente lokaliteter blir 
berørt.  

Noe inngrep i viktige / 
verdifulle lokaliteter.  

Viktige / verdifulle 
lokaliteter får store negative 
virkninger eller går tapt.  

Naturressurser Ikke dyrka mark eller andre 
begrensede naturressurser.  

Mindre områder dyrka eller 
dyrkbar mark går tapt. 
Begrensede naturresurser 
blir vanskeligere å utnytte. 

Dyrka eller dyrkbar jord går 
tapt.  
Begrensede naturresurser går 

tap. 

Kulturminner- og 
kulturmiljø 

Ingen kjente kulturminner 
blir berørt.  

Noen kjente mindre viktige 
kulturminner går tapt.  

Kjente viktige kulturminner / 
kulturmiljø får store 
negative virkninger eller går 
tapt.  

Arealforvaltning I tråd med føringene i 
planstrategi, planprogram 
og øvrige regionale og 
nasjonale føringer..  

Delvis i tråd med føringene i 
planstrategi, planprogram 
og øvrige regionale og 
nasjonale føringer. 

Ikke i tråd med føringene i  
planstrategi, planprogram 
og øvrige regionale og 
nasjonale føringer. 

Trafikkforhold Arealet er tilknyttet 

overordnet veinett med 

tilfredsstillende sikkerhet og 

kapasitet. 

Arealet er tilknyttet 

overordnet veinett med noen 

utfordringer i forhold til 

atkomst, sikkerhet og 

kapasitet. 

Arealet er tilknyttet 

overordnet veinett med 

vesentlige utfordringer i 

forhold til atkomst, sikkerhet 

og kapasitet. 
Barn- og unges interesser Området er ikke i bruk av 

barn og unge i dag. 

Området er i noe bruk av 

barn og unge i dag.  

Området benyttes 

regelmessig av barn og unge 

i dag.  

Friluftsliv God tilgang på 

friluftsområder/grønnstruktur  

Middels god tilgang på 

friluftsområder/grønnstruktur 

Området ligger isolert i 

forhold til 

friluftsområder/grønnstruktur 

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende. Behov for kommunale 

investeringer for å utløse 

området. 

Behov for store kommunale 

investeringer for å utløse 

området. 

 

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert innspill. 
Tabellen under beskriver hva som legges til grunn for samlet sett å vurdere at et tiltak har liten / 
ingen, middels eller stor negativ konsekvens. 

 

Liten / ingen negativ konsekvens  Positivt tiltak for Øvre Eiker kommune. I tråd med føringene i 
overordnede planer – planstrategi, planprogram og øvrige 
regionale og nasjonale føringer. Ingen eller få negative 
konsekvenser. 

Middels eller usikker negativ konsekvens  Middels eller uavklarte konsekvenser innenfor flere tema.  
 

Stor negativ konsekvens  Viktige verdier går tapt.  
Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer.  
Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.  
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Arealer som foreslås tilbakeført til landbruksformål 
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28 Tregata. Gbnr 186/9, 186/126, 12,2 daa 

Oversiktskart  

  
Beskrivelse  
 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense med stor sannsynlighet for marin leire.  

Landskap  Lokal virkning.  

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Bygger opp under etablert tettstedsstruktur.  

Trafikkforhold  God kommunal vei med gangvei, gangfelt fram til skole og 
butikk. 

 

Friluftsliv Skibakke, sammen-hengende grønnstruktur, lokal interesse.  

Barn- og unges interesser Ikke i bruk som leke/ aktivitetsområde i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Kulturminne registrering gjennomført.  Ingen konflikt.  

Eksisterende infrastruktur 
 

Svært god. 
 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Ikke i vesentlig konflikt med naturressurser landskap/natur.  
Bygger opp under etablert tettstedsstruktur. Gode bokvaliteter. 
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Relativt stort jorde på 12 dekar som ligger nær tunet. Viktig for gårdsdrifta. Nedbyggingen vil være 
negativt landbruket. Disse arealene kan drives rasjonelt og bidra til å opprettholde 
matproduksjonen i kommunen. Noe helning på deler av jorde som gjør det erosjonsutsatt. Arealet 
er uegnet til grønnsaker-, potet- og korndyrking. Det er grasdyrking på arealet i dag. Mineraljord 
med mellomleire i plogsjiktet. Under marin grense med svært stor sannsynlighet for 
usammenhengende områder med marin leire. God og svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering  
Landbruksinteressene er middels store/beitemark. 
Bygger opp under etablert tettstedsstruktur. Gode bokvaliteter.  

Arealet tilbakeføres 
til LNF. 
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29a Pilterud. Gbnr 189/126, 189/128, 189/159, 189/241, 189/243   

Oversiktskart  

 
 

Beskrivelse  
 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense med svært stor sannsynlighet for 
usammenhengende områder med marin leire. En atkomst. Bru med 
tyngdebegrensinger, bratt vei.  

 

Landskap  Lokal virkning.  

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Ligger i tilknytning til sentrum, men har dårlig atkomst over elva.   

Trafikkforhold  Lite trafikk, men smal og dårlig vei fram til elva  

Friluftsliv Tilgang på generell grønnstruktur og vannmiljø.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag. Nærmiljø/skianlegg i 
nærområdet.  

 

Kulturminner- og kulturmiljø Nær Ullandåsen bygdeborg og kulturmiljø. Ingen registrerte 
kulturminner innenfor området.  

 

Eksisterende infrastruktur   

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Området har utfordringer ift infrastruktur. Området bygger opp under Skotselv sentrum, og har et 
godt oppvekstmiljø.  

 

Landbruksfaglig vurdering 
Flere teiger på 4-15 dekar. Nedbyggingen vil være negativt landbruket. Disse arealene kan drives 
rasjonelt og bidra til å opprettholde matproduksjonen i kommunen. De flate partiene er lite 
erosjonsutsatt, mens arealene som har helning har større erosjonsrisiko. Området har middels 
potensiale for korndyrking, men adkomsten med tresker er dårlig. Arealene er egnet for noe 
grønnsaksdyrking og uegnet til potetdyrking. I dag er det grasproduksjon på arealene. Mineraljord 
med mellomsand og grovsand i plogsjiktet. God jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering 
Ligger til tilknytting til Skotselv sentrum, samtidig som det samlet sett utgjør et 
betydelig landbruksareal.  

Arealet tilbakeføres 
til LNF. 
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30 Hassel Fengsel Gbnr 186/11, 2,5 daa 

Oversiktskart  

  

Beskrivelse  
Arealet er del av område hvor det er igangsatt detaljregulering hvor alle forhold blir grundert vurdert i en 
helhetlig sammenheng. Ikke behov for vurdering i overordnet plan/utredning.. 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense med svært stor sannsynlighet for marin leire. 
Kvikkleire påvist. Risikoklasse 4. 

 

Landskap  Ingen betydning.   

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Bygger opp under etablert tettsted.  

Trafikkforhold  Tilfredsstillende.    

Friluftsliv Tilgang på generell grønnstruktur og vannmiljø.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner innenfor området.  

Eksisterende infrastruktur. Tilfredsstillende.  

Samfunnsfaglige vurderinger  
Bygger opp under tettstedsutvikling i Skotselv på en god måte.  
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Jorde inntil tunet/driftsbygningene. Nedbyggingen vil være svært negativt for landbruket og vil 
vanskeliggjøre utvikling og drift på gården.  Det er flatt og noe erosjonsutsatt. Teigen er svært godt 
egnet til matkorn- og grønnsaksproduksjon.  Det har vært dyrket grønnsaker, mais og korn der 
tidligere. Mineraljord med siltig finsand i plogsjiktet. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering 
Eier jobber nå med regulering av området, med sikte på salg. Overføring til LNF-formål 
er avklart med regulant at arealene skal tilbake til LNF. 

Arealet tilbakeføres 
til LNF. 
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32 Semsveien. Gbnr 73/27, 33 og 61, 73/39, 11 daa 

Oversiktskart  

  

Beskrivelse  
 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Nærhet til bane. Ligger i tilknytning til kommunal vei. Under 
marin grense.  

 

Landskap  Lokal virkning.   

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Boligbebyggelse og jernbane omkranser arealet.  Ligger godt 
til rette for fortetting.  

 

Trafikkforhold  God atkomst med fortau. Ligger i bakkant av trafikkert 
kommunal vei med mye tungtrafikk.  

 

Friluftsliv Relativt stor avstand til nærfriluftsområder eller 
grønnstruktur. Forurenset bekk i nærområdet.  

 

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen konflikt.  

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.   

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Infrastruktur ligger godt til rette for bolig- eller næringsformål.  
 
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Stort og lettdrevet jorde på totalt 13 dekar. Nedbyggingen vil være svært negativt for landbruket og 
matproduksjonen vil bli redusert. Det er flatt og lite erosjonsutsatt. Teigen er svært godt egnet til 
matkorn- og grønnsaksproduksjon.  Det dyrkes korn der i dag.  
Mineraljord med sandig silt og silt i plogsjiktet. Under marin grense med svært stor sannsynlighet for 
marin leire. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering 
Området ligger innenfor det som i dag er et etablert boligområde og er godt egnet for 
videre boligutvikling.. Arealet fulldyrkes i dag.   

Arealet tilbakeføres 
til LNF. 
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33 Røkeberg øst. Gbnr 22/4, 6 daa 

Oversiktskart  

  

Beskrivelse  
Arealet ligger sammen med flere mindre arealer som også er avsatt til utbyggingsformål og bør ikke sees 
isolert. Arealene ligger i tilknytning til eksisterende boligområder randsonen til Vestfossen.  

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Ligger under marin grense. Overvannsløsning er utfordrende.  

Landskap  Noe fjernvirkning.    

Naturmangfold Ligger nært naturtype; Kalkrik alm-lind-hasselskog. Ikke viktig 
lokalitet. 

 

Arealforvaltning  Røkeberg ligger i forlengelse av etablert boligområde til 
Vestfossen. Barnehage i nabolaget.   

 

Trafikkforhold  Fylkesvei med moderat trafikkmengde, med gang- sykkelvei.   

Friluftsliv God nærhet til utmark/friluftsliv. Stier.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Arkeologisk interessant område. Potensial for funn av 
fornminner.  

 

Eksisterende infrastruktur 
 

Dårlig kapasitet når det gjelder vannforsyning. Ikke tilstrekkelig 
kapasitet for brannvann.  
 

 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Antatt fremtidig utviklingsretning for Vestfossen. Området har gode bokvaliteter, men krever 
omfattende løsninger når det gjelder infrastruktur som høydebasseng og plan for 
overvannshåndtering for hele området. Bør ikke videreføres som boligformål i denne planperioden. 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Størstedelen av teigen er omkranset av skog, men henger også sammen med et større jorde på 23 
dekar. Nedbyggingen vil være negativt landbruket. Dette arealene kan, sammen med 
naboeiendommene, drives rasjonelt og bidra til å opprettholde matproduksjonen i kommunen. 
Arealet kan være egnet til korn- og grønnsaksproduksjon, men ikke potetproduksjon. Det dyrkes gras 
på arealet. Mineraljord med lettleire i plogsjiktet. Under marin grense. Mindre god jordkvalitet på 
grunn av liten dybde til fjell. 

 

Samlet vurdering 
Det er utfordringer i området i forhold til teknisk infrastruktur.  

Arealet tilbakeføres 
til LNF. 
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34 Røkeberg øst. Gbnr 22/5, 28/1, 30/35, 23 daa 

Oversiktskart  

  
 

Beskrivelse  
Arealet ligger sammen med flere mindre arealer som også er avsatt til utbyggingsformål og bør ikke sees 
isolert. Arealene ligger i tilknytning til etablert boligområder randsonen til Vestfossen.  

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Ligger under marin grense. Overvannsløsning er 
utfordrende. 

 

Landskap  Noe fjernvirkning.    

Naturmangfold Ligger nært naturtype; Kalkrik alm-lind-hasselskog. Ikke 
viktig lokalitet. 

 

Arealforvaltning  Røkeberg ligger i forlengelse av etablert boligområde til 
Vestfossen. Barnehage i nabolaget.   

 

Trafikkforhold  Fylkesvei med moderat trafikkmengde, med gang- 
sykkelvei.  

 

Friluftsliv God nærhet til utmark/friluftsliv. Stier.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Arkeologisk interessant område. Potensial for funn av 
fornminner.  

 

Eksisterende infrastruktur 
 

Dårlig kapasitet når det gjelder vannforsyning, ikke 
tilstrekkelig kapasitet for brannvann.  

 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Antatt fremtidig utviklingsretning for Vestfossen. Området har gode bokvaliteter, men krever 
omfattende løsninger når det gjelder infrastruktur som høydebasseng og plan for 
overvannshåndtering for hele området.  

 

Landbruksfaglig vurdering 
Del av et stort og lettdrevet jorde på 23 dekar. Nedbyggingen vil være negativt landbruket. Disse 
arealene kan drives rasjonelt og bidra til å opprettholde matproduksjonen i kommunen. Noen 
fjellknauser innimellom. Lite erosjonsutsatt. Arealet er egnet til korn, grønnsaks- og potetproduksjon, 
men kan være tørkeutsatt og i enkelte partier er det grunt ned til fjell. Det dyrkes gras på arealet. 
Mineraljord med humusrikt overflatesjikt. Siltig sand i plogsjiktet. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering 
Området er ligger i antatt utviklingsretning for Vestfossen men det trenger 
betydelige investeringer i infrastruktur for at området kan utvikles.  
Betydelige landbruksinteresser knyttet til området.  

Arealet tilbakeføres 
til LNF. 
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35 Røkeberg vest. Gbnr 35/11 og 30/30, 14 daa. 

Oversiktskart  

  
Beskrivelse  
Arealene ligger sammen og er avsatt til utbyggingsformål og bør ikke sees isolert. Arealene ligger i 
tilknytning til etablert boligområder i randsonen til Vestfossen.  

   Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense.  

Landskap  Del av eksiterende byggeområde, kan få fjernvirkning.   

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Røkeberg vest ligger i forlengelse av etablert boligområde til 
Vestfossen. Nabo til barnehage.   

 

Trafikkforhold  Fylkesvei med moderat trafikkmengde, med gang- sykkelvei.   

Friluftsliv God nærhet til utmark/friluftsliv. Stier.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ligger innenfor kulturmiljø 5: Røkeberg i Fagrapport for 
arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer. Potensial for funn 
av fornminner.  

 

Eksisterende infrastruktur 
 

Dårlig kapasitet når det gjelder vannforsyning, derfor ikke 
tilstrekkelig kapasitet for brannvann.  
 

 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Antatt fremtidig utviklingsretning for Vestfossen. Området har gode bokvaliteter, men krever 
omfattende løsninger når det gjelder infrastruktur som høydebasseng og plan for 
overvannshåndtering for området.   
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Stort og lettdrevet jorde på 14 dekar. Nedbyggingen vil være svært negativt for landbruket og 
matproduksjonen vil bli redusert. Det er middels erosjonsutsatt pga helning. Teigen er svært godt 
egnet til matkorn- og grønnsaksproduksjon og egnet til potetdyrking.  Det blir dyrket korn på 
arealet. Mineraljord med siltig sand i plogsjiktet. Under marin grense med svært stor 
sannsynlighet for marin leire. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering og anbefaling  
Området er ligger i antatt utviklingsretning for Vestfossen men det trenger betydelige 
investeringer i infrastruktur for at området kan utvikles.  
Betydelige landbruksinteresser knyttet til området. 

 
Tilbakeføres 
til LNF. 
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36a Smørgrav. Gbnr 35/137 og 35/142, 2 daa 

Oversiktskart  

  
Beskrivelse  
To små områder, hver på om lag 1 daa, som er innlemmet i eksiterende boligområde. Delt vurdering, dette 
skjema gjelder for Gbnr 35/137 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Nær faregrense for kvikkleire.   

Landskap  Lokal virkning.   

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Området ligger innlemma i etablert boligområde.  

Trafikkforhold  Fylkesvei med moderat trafikkmengde, med gang- sykkelvei. 
Gangavstand til sentrum og idrettsanlegg.   

 

Friluftsliv God nærhet til utmark/friluftsliv. Stier.  

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente forhold.   

Eksisterende infrastruktur 
 

Tilfredsstillende forhold da det eventuelt er begrenset 
utbyggingsomfang.  

 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
To mindre teiger som begge er godt egnet til boligformål.  

 

Landbruksfaglig vurdering Gbnr 35/137  
Jordet er avgrenset med veier, men ligger helt inntil tunet. Svært viktig jorde for drift og utvikling av 
gården. Nedbyggingen vil være svært negativt for landbruket og vil kunne vanskeliggjøre utvikling 
og drift på gården. Teigen er flat og lite erosjonsutsatt. Den er svært godt egnet til matkorn- og 
egnet til potetdyrking og grønnsaksproduksjon, men pga beliggenheten kan arealet være vanskelig å 
drive rasjonelt. Det blir dyrket korn på arealet. Mineraljord med lettleire i plogsjiktet. Svært god 
jordkvalitet. 

 

Landbruksfaglig vurdering Gbnr 35/142 
Henger sammen med et stort jorde på over 30 dekar, men ligger i et hjørne og har boliger på 2 
sider. Nedbyggingen vil være litt negativ for landbruket, men det vil ikke gå vesentlig ut over 
matproduksjonen. Teigen har middels erosjonsrisiko. Den er svært godt egnet til 
matkornproduksjon og egnet til potet- og grønnsaksproduksjon, men pga beliggenheten kan arealet 
være vanskelig å drive rasjonelt. Det dyrkes korn på arealet. Mineraljord med lettleire i plogsjiktet. 
Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering Gbnr 35/137  
Arealet vurderes som viktig for videre utvikling av gården. 

Tilbakeføres 
til LNF. 
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38 Darbu. Gbnr 152/12, 7 daa 

Oversiktskart  

  
Beskrivelse  
Området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Frukthager.  Grunneier ønsker ikke å 
opprettholde boligformålet.  

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense. Støy fra bane og i perioder fra skytebane.   

Landskap  Lokal virkning.  

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  I ytterkant av det definerte tettstedet.   

Trafikkforhold  Nærhet til overordnet veinett. Gang- sykkelvei.  

Friluftsliv Tilfredsstillende.  

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente forhold.  

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.  

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Arealene er godt egnet til boligformål.  

 

Landbruksfaglig vurdering 
Består av to teiger avgrenset med boliger og veier. Nedbyggingen vil være negativt landbruket. 
Disse arealene kan drives rasjonelt og bidra til å opprettholde matproduksjonen i kommunen.  
Teigen har middels erosjonsrisiko. Den er svært godt egnet til matkornproduksjon og god egnet til 
potet- og grønnsaksproduksjon. Det er frukttrær på teigen i dag.  
Mineraljord med lettleire i plogsjiktet. Under marin grense med svært stor sannsynlighet for marin 
leire. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering 
Grunneier ønsker fortsatt landbruksdrift på eiendommen. Dette gir ikke negativ 
konsekvens for videre boligbygging på Darbu. 

Tilbakeføres til 
LNF. 
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Arealer hvor formål foreslås videreført 
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29b Pilterud. Gbnr, 189/233, 189/240, 189/242, 189/244 

Oversiktskart  

 
 

Beskrivelse  
 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense med svært stor sannsynlighet for 
usammenhengende områder med marin leire. En atkomst. Bru med 
tyngdebegrensinger, bratt vei.  

 

Landskap  Lokal virkning.  

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Ligger i tilknytning til sentrum, men har dårlig atkomst over elva.   

Trafikkforhold  Lite trafikk, men smal og dårlig vei fram til elva  

Friluftsliv Tilgang på generell grønnstruktur og vannmiljø.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag. Nærmiljø/skianlegg i 
nærområdet.  

 

Kulturminner- og kulturmiljø Nær Ullandåsen bygdeborg og kulturmiljø. Ingen registrerte 
kulturminner innenfor området.  

 

Eksisterende infrastruktur   

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Området har utfordringer ift infrastruktur. Området bygger opp under Skotselv sentrum, og har et 
godt oppvekstmiljø.  

 

Landbruksfaglig vurdering 
Flere teiger på 4-15 dekar. Nedbyggingen vil være negativt landbruket. Disse arealene kan drives 
rasjonelt og bidra til å opprettholde matproduksjonen i kommunen. De flate partiene er lite 
erosjonsutsatt, mens arealene som har helning har større erosjonsrisiko. Området har middels 
potensiale for korndyrking, men adkomsten med tresker er dårlig. Arealene er egnet for noe 
grønnsaksdyrking og uegnet til potetdyrking. I dag er det grasproduksjon på arealene. Mineraljord 
med mellomsand og grovsand i plogsjiktet. God jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering 
Ligger til tilknytting til Skotselv sentrum, samtidig som det samlet sett utgjør et 
betydelig landbruksareal.  

Viderefører formål 
som i dag. 
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40 Aker. Gbnr 21/16, 1 daa 

Oversiktskart  

 

 

Beskrivelse  
Fulldyrka jord. 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense med svært stor sannsynlighet for marin leire.  

Landskap  Grenser mot KULA-landskap. Del av eldre boligområde.  

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Del av etablert boligområde, ca. 2 km fra sentrum. Skolebuss for 
lavere klassetrinn.  

 

Trafikkforhold  Direkte atkomst til fylkesvei. Mangler gang- sykkelvei.   

Friluftsliv Svak kopling til grønnstruktur.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag. Øvre Eiker stadion er i 
ferd med å reguleres med et større aktivitets/nærområde.  

 

Kulturminner- og kulturmiljø KULA Aker Smørgrav Berg  

Eksisterende infrastruktur 
 

Tilfredsstillende for en bolig.  
 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Tomt for en enebolig, ligger som del av etablert boligområde.  
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Henger sammen med et stort jorde på over 100 dekar, men har boliger og vei på 3 sider. 
Nedbyggingen vil være litt negativ for landbruket, men det vil ikke gå vesentlig ut over 
matproduksjonen. Det er flatt og lite erosjonsutsatt. Teigen er svært godt egnet til matkorn- og 
grønnsaksproduksjon, men pga beliggenheten kan arealet være vanskelig å drive rasjonelt.  Det har 
vært dyrket korn der tidligere.  
Mineraljord med siltig sand i plogsjiktet.. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering og anbefaling  
Et lite landbruksareal som er naturlig del av etablert boligområde. Selv om arealet er 
dyrket, vil ikke en boligutbygging ha vesentlig konsekvens for landbruk. 

Viderefører 
formål som i dag. 
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41 Kristian IVs vei. Gbnr 77/1231, 4,2 daa 

Oversiktskart  

  

Beskrivelse  
Inneklemt areal, tett inntil bane og næringsarealer. Er i dag avsatt til næringsformål.  

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Tett på bane. Under marin grense.   

Landskap  Ingen betydning.   

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Marginalt område uten vesentlig verdi.   

Trafikkforhold  Kommunal vei uten fortau. Lite trafikk.  

Friluftsliv Dårlig tilknytning til friluftsområder.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjent kulturminner.   

Eksisterende infrastruktur 
 

Tilfredsstillende.  
 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Kan være egnet for noen typer næringsvirksomhet i tråd med eksisterende formål.  
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Inneklemt og avlangt jorde som er omgitt av bebyggelse eller jernbanen. Nedbyggingen vil være litt 
negativ for landbruket, men det vil ikke gå vesentlig ut over matproduksjonen. Teigen har liten 
erosjonsrisiko. Den er svært godt egnet til matkornproduksjon og egnet til potet- og 
grønnsaksproduksjon, men pga beliggenheten kan arealet være vanskelig å drive rasjonelt.  Arealet 
blir ikke drevet i dag.  
Mineraljord med siltig sand i plogsjiktet. Under marin grense med svært stor sannsynlighet for marin 
leire. God jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering og anbefaling  
Et marginalt landbruksområde med små muligheter for annen utvikling.  

Viderefører formål 
som i dag. 
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42 Røkeberg øst. Gbnr 29/12, 29/43, 29/57, 30/31, 5 daa 

Oversiktskart  

  

Beskrivelse  
Arealene ligger sammen med flere mindre arealer som også er avsatt til utbyggingsformål og bør sees i 
sammenheng. Arealene ligger i tilknytning til etablert boligområder i randsonen til Vestfossen.  

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Ligger under marin grense. Overvannsløsning er utfordrende.  

Landskap  Lokal virkning.    

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Røkeberg ligger i forlengelse av etablert boligområde til 
Vestfossen. Barnehage i nabolaget.   

 

Trafikkforhold  Fylkesvei med moderat trafikkmengde, med gang- sykkelvei.   

Friluftsliv God nærhet til utmark/friluftsliv. Stier.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag..   

Kulturminner- og kulturmiljø Arkeologisk interessant område. Potensial for funn av 
fornminner.  

 

Eksisterende infrastruktur 
 

Dårlig kapasitet når det gjelder vannforsyning, derfor ikke 
tilstrekkelig kapasitet for brannvann.  

 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Antatt fremtidig utviklingsretning for Vestfossen. Området har gode bokvaliteter, men krever 
omfattende løsninger når det gjelder infrastruktur som høydebasseng og plan for 
overvannshåndtering for hele området.   

 

Landbruksfaglig vurdering 
To små teiger på totalt 5 dekar. Det ligger inneklemt mellom boliger og veier og kan være vanskelig 
å drive rasjonelt. Nedbyggingen vil være litt negativ for landbruket, men det vil ikke gå vesentlig ut 
over matproduksjonen. Teigene har middels erosjonsrisiko. De er svært godt egnet til 
matkornproduksjon og egnet til potet- og grønnsaksproduksjon, men pga beliggenheten kan 
arealene være vanskelig å drive rasjonelt. Arealene blir ikke drevet i dag.  
Mineraljord med siltig sand i plogsjiktet. Under marin grense. Marin leire er ikke angitt eller 
fraværende. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering  
To små inneklemte teiger som kan være vanskelig å drive rasjonelt.  
Underdimensjonert infrastruktur tilsier at en bør være tilbakeholden med videre 
boligbygging i området, før det er etablert tilstrekkelig kapasitet.  
 

Viderefører 
formål som i 
dag. 
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43 Engene. Gbnr 35/54, 3 daa. 

Oversiktskart  

  

Beskrivelse  
 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Nær faregrense for kvikkleire.   

Landskap  Ingen betydning.  

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Området ligger i forlengelse av etablert boligområde til 
Vestfossen. Nabo til barnehage.   

 

Trafikkforhold  Fylkesvei med moderat trafikkmengde, med gang- sykkelvei.   

Friluftsliv God nærhet til utmark/friluftsliv. Stier.  

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente forhold.   

Eksisterende infrastruktur 
 

Tilfredsstillende forhold da det eventuelt er begrenset 
utbyggingsomfang.  
 

 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Et lite område med begrenset utbygging og begrensede konsekvenser.  
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Areal som er delt på 2 teiger i hellende terreng. Det ligger inneklemt mellom boliger og vei. 
Nedbyggingen vil være litt negativ for landbruket, men det vil ikke gå vesentlig ut over 
matproduksjonen. Teigen har stor erosjonsrisiko. Den er godt egnet til matkornproduksjon og egnet 
til potet- og grønnsaksproduksjon, men pga beliggenheten kan arealet være vanskelig å drive 
rasjonelt. Arealet blir ikke drevet i dag. Mineraljord med lettleire i plogsjiktet. God jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering og anbefaling  
Fremstår i dag som mindre egnet til rasjonell landbruksdrift.  
Ligger i tilknytning til etablert boligområder.  

Viderefører 
formål som i dag. 

 

  



23 
 

36b Smørgrav. Gbnr 35/137 og 35/142, 2 daa 

Oversiktskart  

  
Beskrivelse  
To små områder, hver på om lag 1 daa, som er innlemmet i eksiterende boligområde. Delt vurdering, dette 
skjema gjelder for Gbnr 35/142 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Nær faregrense for kvikkleire.   

Landskap  Lokal virkning.   

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Området ligger innlemma i etablert boligområde.  

Trafikkforhold  Fylkesvei med moderat trafikkmengde, med gang- sykkelvei. 
Gangavstand til sentrum og idrettsanlegg.   

 

Friluftsliv God nærhet til utmark/friluftsliv. Stier.  

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente forhold.   

Eksisterende infrastruktur 
 

Tilfredsstillende forhold da det eventuelt er begrenset 
utbyggingsomfang.  

 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
To mindre teiger som begge er godt egnet til boligformål.  

 

Landbruksfaglig vurdering Gbnr 35/137  
Jordet er avgrenset med veier, men ligger helt inntil tunet. Svært viktig jorde for drift og utvikling av 
gården. Nedbyggingen vil være svært negativt for landbruket og vil kunne vanskeliggjøre utvikling 
og drift på gården. Teigen er flat og lite erosjonsutsatt. Den er svært godt egnet til matkorn- og 
egnet til potetdyrking og grønnsaksproduksjon, men pga beliggenheten kan arealet være vanskelig å 
drive rasjonelt. Det blir dyrket korn på arealet. Mineraljord med lettleire i plogsjiktet. Svært god 
jordkvalitet. 

 

Landbruksfaglig vurdering Gbnr 35/142 
Henger sammen med et stort jorde på over 30 dekar, men ligger i et hjørne og har boliger på 2 
sider. Nedbyggingen vil være litt negativ for landbruket, men det vil ikke gå vesentlig ut over 
matproduksjonen. Teigen har middels erosjonsrisiko. Den er svært godt egnet til 
matkornproduksjon og egnet til potet- og grønnsaksproduksjon, men pga beliggenheten kan arealet 
være vanskelig å drive rasjonelt. Det dyrkes korn på arealet. Mineraljord med lettleire i plogsjiktet. 
Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering Gbnr 35/142 
Inneklemt areal som er vanskelig å drive rasjonelt.  

Viderefører formål 
som i dag. 
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44 Foss. Gbnr 39/20,  8 daa 

Oversiktskart  

  
Beskrivelse  
 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense.   

Landskap  Ingen betydning.  

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Området ligger langs i tilknytning til etablert boligområde, langs 
riksvei og Grindaveien.  

 

Trafikkforhold  Fortau langs riksvei og inn mot Grindaveien. Innlemma i etablert 
boligområde. Nærhet til skole og sentrum. 

 

Friluftsliv Nærhet til Vestfosselva. Dårlig tilknytning til annen grønnstruktur.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente forhold.  

Eksisterende infrastruktur 
 

Tilfredsstillende.  
 

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Arealet er godt egnet til boligformål. Det foreligger avtale med grunneier som følge av tidligere 
grunnavståelse.  
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Jordet er avgrenset av vei og boliger. Nedbyggingen vil være negativt landbruket. Disse arealene 
kan drives rasjonelt og bidra til å opprettholde matproduksjonen i kommunen. Teigen har middels 
erosjonsrisiko. Den er svært godt egnet til matkorndyrking og egnet til potet- og 
grønnsaksproduksjon. Mineraljord med lettleire i plogsjiktet. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering og anbefaling  
Arealet ligger som naturlig del av etablert boligområdet.  
 
Arealet med dyrka mark er av begrenset størrelse, inneklemt mellom boliger og vei.  

Viderefører formål 
som i dag. 
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45 Foss. Gbnr 39/228, 8 daa 

Oversiktskart  

 

 

Beskrivelse  
Eplehage.   

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense.   

Landskap  Lokal virkning.   

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Området ligger innlemma i etablert boligområde. Nærhet til 
skole og sentrum.  

 

Trafikkforhold  Mangler fortau fram til.  

Friluftsliv Nærhet til Vestfosselva. Dårlig tilknytning til annen 
grønnstruktur.  

 

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente forhold.  

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.   

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Egna til bolig.  

 

Landbruksfaglig vurdering 
Arealet er omgitt av vei og boliger, men teigen er stor nok til å kunne drives rasjonelt. 
Nedbyggingen vil være negativt landbruket. Disse arealene kan drives rasjonelt og bidra til å 
opprettholde matproduksjonen i kommunen.  Teigen har middels erosjonsrisiko. Den er svært 
godt egnet til matkornproduksjon og god egnet til potet- og grønnsaksproduksjon. Det er 
frukttrær på teigen i dag. Mineraljord med siltig sand i plogsjiktet. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering og anbefaling  
Arealet ligger som naturlig del av etablert boligområdet.  
 
Arealet benyttes i dag til fruktdyrking. Ligger innenfor etablert boligområde.  

Viderefører 
formål som i dag. 
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46 Darbu. Gbnr 155/6, 157/5, 10 daa 

Oversiktskart  

  

Beskrivelse  
Liten teig avskjerma fra annet landbruksareal. 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense med svært stor sannsynlighet for marin leire. 
Noe støy fra bane.  

 

Landskap  Lokal virkning.  

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  I tilknytning til definert tettsted. Del av et større område avsatt til 
boligformål. Svært nære skole når planlagt kryssing av jernbane er 
etablert.  

 

Trafikkforhold  Kommunal vei dårlig kapasitet, liten trafikk, ikke fortau.   

Friluftsliv Tilgang til lokalt friluftsområde, dårlig tilknytning til overordnet 
grønnstruktur. 

 

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente forhold.  

Eksisterende infrastruktur Må etableres..  

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Sentralt areal på Darbu. Sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. Nærhet til knutepunkt og skole. 
Gode boforhold og trafikksikkerhet.   

 

Landbruksfaglig vurdering 
To mindre teiger som ligger inntil bebyggelse og skog. Er avskjermet fra større jordbruksarealer pga 
boligområde og jernbane. Nedbyggingen vil være litt negativ for landbruket, men det vil ikke gå 
vesentlig ut over matproduksjonen. Teigen har middels erosjonsrisiko. Den er svært godt egnet til 
matkornproduksjon og egnet til potet- og grønnsaksproduksjon, men pga beliggenheten kan arealet 
være vanskelig å drive rasjonelt. Arealet blir brukt til grasproduksjon i dag.  
Mineraljord med siltig sand i plogsjiktet. Under marin grense med stor, men usammenhengende 
områder. God jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering og anbefaling  
Mindre landbruksinteresser knyttet til arealet, samtidig som det er avsatt til 
sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. Nærhet til knutepunkt og skole. 

Viderefører 
formål som i 
dag. 
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Arealer som kommuneplanutvalget i møte 9.6.2021 

vedtok ikke skal tilbakeføres til LNF-områder 
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31 Loesmoen. Gbnr 17/360, 18/15, 27 daa bolig, 7 daa offentlig formål 

Oversiktskart  

  

Beskrivelse  
 

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense. Påvist kvikkleire i nærområdet.   

Landskap  Lokal virkning.   

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Bygger opp under Hokksund sentrum. Støyutsatt fra vei og 
bane gir redusert utnyttelse av området. Ca 500 m fra industri 
med noe støy.  

 

Trafikkforhold  Krever ny veiløsning.   

Friluftsliv Etablert stisystem i nærområdet og tilgang til elva og 
hundremeterskog nord for området. Bane og vei danner 
barriere mot sør som har redusert mulighetene for 
skiaktiviteter på jordene.  

 

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Opplysning om en utpløyd haug i dyrket mark.  

Eksisterende infrastruktur Ligger i tilknytning til offentlig vann og avløp.   

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Påvist kvikkleire i nærområdet. Behov for å regulere ny atkomst til området. Sannsynlig behov 
for omfattende støyskjerming pga bane og vei. Krav om byggegrense/avstand til vei og bane vil 
kunne begrense utnyttelsen av området. Ligger tett på etablert boligområdet og kort avstand til 
overordnet veinett og offentlig kommunikasjon.  
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Stort og lettdrevet jorde på over 40 dekar. Nedbyggingen vil være svært negativt for landbruket 
og matproduksjonen vil bli redusert. Det er flatt og lite erosjonsutsatt. Teigen er svært godt 
egnet til matkorn- og grønnsaksproduksjon, men kan være litt tørkeutsatt. Det dyrkes korn der i 
dag.  
Mineraljord med sand og siltig sand i plogsjiktet. Under marin grense med stor sannsynlighet for 
marin leire. God og svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering  
Bygger opp under Hokksund sentrum, men området har utfordringer i forhold til å 
utvikle område til boligformål. Utfordringene er håndterbare.    

Arealet tilbakeføres 
til LNF. 
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39 Darbu. Gbnr 153/4, 23 daa 

Oversiktskart  

 

 

Beskrivelse  
Ligger som sentrumsformål i kommuneplanen. Fulldyrkes i dag. Grunneier ønsker at formålet videreføres.  

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense med svært stor sannsynlighet for marin leire. 
Noe støy fra bane.  

 

Landskap  Lokal virkning.  

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Innenfor definert tettsted. Innenfor avsatt sentrumsområde i 
kommuneplanens arealdel.  

 

Trafikkforhold  Nærhet til overordnet veinett. Gang- sykkelvei.  

Friluftsliv Tilfredsstillende tilgang til friluftslivsområder.    

Barn- og unges interesser Området er ikke i bruk i dag av barn og unge.   

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente forhold.  

Eksisterende infrastruktur Må utredes.  

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Sentralt areal på Darbu. Sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. Nærhet til knutepunkt og 
skole. Gode boforhold og trafikksikkerhet.   
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Stort og lettdrevet jorde. Nedbyggingen vil være svært negativt for landbruket og matproduksjonen 
vil bli redusert. Teigen har middels erosjonsrisiko. Den er svært godt egnet til matkornproduksjon og 
egnet til potet- og grønnsaksproduksjon. Det dyrkes korn på arealet i dag.  
Mineraljord med siltig finsand og lettleire. Under marin grense med svært stor sannsynlighet for 
marin leire. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering og anbefaling  
Middels stort og veldrevet jorde.  
Videre utvikling på Darbu er ikke avhengig av arealet. Tettstedet kan med fordel utvikles mot 
jernbanestasjonen.  
 

Tilbakeføres 
til LNF. 
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Arealer som kommuneplanutvalget i møte 9.6.2021 

vedtok skal tilbakeføres til LNF-område 
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37 Loejordet.  Gbnr 50/1, 63 daa 

Oversiktskart  

  

Beskrivelse  
Ubebygd område, inntil sentrumsområdet og i tilknytning til kollektivknutepunkt.  

Samfunnsfaglige vurderinger 

Beredskap og sikkerhet  Under marin grense. Høyspent linje og transformatorstasjon 
ligger i tilknytning til området.  

 

Landskap  Eksponert mot sentrum, lokal virkning.   

Naturmangfold Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Arealforvaltning  Stort sentrumsnært området som bygger opp under 
sentrumsutvikling i Vestfossen. 

 

Trafikkforhold  Grenser til fylkesvei, uten fortau. Noe smal bru over jernbanen, 
skal utbedres.  

 

Friluftsliv Svak tilknytning til grønnstruktur. Nærhet til park.   

Barn- og unges interesser Området brukes ikke av barn og unge i dag.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente forhold.  

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.  

Samlet samfunnsfaglige vurderinger  
Arealene vil kunne gi et betydelig tilskudd til boligutvikling i tilknytning til Vestfossen 
jernbanestasjon. I tråd med regional plan for areal- og transportplanlegging.  
 

 

Landbruksfaglig vurdering 
Stort og lettdrevet jorde. Nedbyggingen vil være svært negativt for landbruket og matproduksjonen 
vil bli redusert. Teigen har middels til stor erosjonsrisiko pga helning. Den er svært godt egnet til 
matkornproduksjon, egnet til grønnsaksproduksjon og uegnet til potetproduksjon.  Det dyrkes korn 
på arealet i dag.  
Mineraljord med lettleire i plogsjiktet. Under marin grense med svært stor sannsynlighet for marin 
leire med svært stor sannsynlighet for marin leire. Svært god jordkvalitet. 

 

Samlet vurdering og anbefaling  
God beliggenhet i forhold til Vestfossen sentrum.  
Stort jorde som fulldyrkes.  

Viderefører 
formål som i 
dag. 

 


