
 

Bogen hyttefelt, gnr/bnr 21/1. Konsekvensanalyse og ROS-analyse av endret arealinnspill til 

kommuneplanen 2018-2040 Hurdal kommune.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Under følger konsekvensutredning på tema natur/miljø og samfunn samt Risiko og sårbarhetsanalyse av innspillet for utvidelser av hyttefelt ved Bogen.  

Sammendrag  

Konsekvensutredning miljø  

Tema Konsekvens 

Landbruk og jordvern -2 

Natur og miljø, inkl. vannmiljø -2 

Friluftsliv -1 

Landskap -2 

Geologi 0 

Klimaendringer, skredfare og flom 0 

Forurensing -2 

Kulturminner, kulturmiljø 0 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger -1 

Samlet konsekvensgrad Middels negativ 

 

Konsekvensutredning samfunn 

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 

 

 

 



ROS – analyse 

Hendelse Skogene brenner rundt hyttefeltet.   

Tiltak  Sikre brannvann samt tilgang for brannbiler og utstyr 
for slokking av brann i hytteområdet.  

 Varsel om brannfare gjennom relevante 
kommunikasjonsmedier 

 Sikre krav i forhold til brannberedskap i reguleringsplan 
og byggesak. 

 

Med bakgrunn i ROS – analysen er det ikke avdekket forhold som tilsier at den foreslåtte arealbruken ikke kan eller bør gjennomføres. 

Dette under forutsetning av at foreslåtte tiltak i ROS - analysen følges opp.  

 



Vurdering i forhold til naturmangfoldloven § 7, §§ 8-12 
 
Redegjøring/oppfølging av kravene i kap. II i Naturmangfoldloven. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med 
naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 
Det er foretatt en statusgjennomgang med datainnsamling om arter, naturtyper, verneområder og andre miljøforhold. Eventuelle konsekvenser av 
tiltakene er vurdert for de ulike deltemaer.  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  
 
Da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok er behovet for bruk av føre – var - prinsippet ikke til stede.  

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  
 
Selv om det her er snakk om et større tiltak med vesentlig planer om utbygging i skog/naturområder skal ikke tiltakene kunne føre til negative følger for 
økosystemet.  

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets 
og skadens karakter.  
 
Det forutsettes at tiltakshaver dekker de nødvendige kostnader til utbedringer o.l. hvis tiltaket skulle vise seg å ha negative følger for naturmangfoldet.  



§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  
 
Det er svært viktig at man i anleggsfasen unngår å få unødig avrenning av masse fra utbyggingsområdet til vannveier/bekker. Må en i byggefasen lage 
midlertidige anleggsveier skal disse fjernes så raskt som mulig etter at behovet for veien opphører. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsekvensanalyse miljø 
Løpe- 

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

1 Tabriz AS Bogen  21 1 197 Fritidsbolig 

Utvidelser av Bogen Hyttefelt mot sør 

 

Situasjonen i dag, arealformål: LNF og hensynssone friluftsliv Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg-Fritidsbebyggelse 

 

 



Tema: Landbruk og jordvern Vurdering av konsekvens 

Arealene består utelukkende av skogbruksarealer med middels til høg 
bonitet. I søndre del er det bestand som domineres av lauvskog, 
hovedsakelig bjørk. Ellers er det granbestand samt noe furu.  Det er ikke 
registrert dyrkbar jord innenfor arealet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdi 
 

Liten                                Middels                              Stor 
  

Omfang Stor negativ – Middels – Lite/Ingen – Middels - Stor positiv 

Konsekvens 
(--) 

Middels negativ konsekvens for temaet landbruk og 
jordvern.  
 
Begrunnelse:  
Det meste av det berørte areal blir omdisponert til 
bebyggelse og anlegg, men på noe areal vil skog bevares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema: Natur og miljø, inklusive vannmiljø Vurdering av konsekvens 

Innspillet berører flere biologisk viktige områder.   
Det berører Hurdalssjøen og dens 100 meters belte da hele arealinnspillet 
ligger langs sjøen.   
 
Andre registrerte spesielle biotoper  
Innenfor søndre del er følgende registrert:  
1. Gammel boreal lauvskog 
2. Gammel boreal lauvskog  
3. Rik sump – og kildeskog, verdi C – lokalt viktig 
 
 

 
 
 

Verdi 
 

Liten                                Middels                              Stor 
  

Omfang Stor negativ – Middels – Lite/Ingen – Middels - Stor positiv 

Konsekvens 
(--) 

 

Middels negativ konsekvens for temaet natur og miljø.  
 
Begrunnelse:  
 
Nedbygging og tekniske inngrep langs sjøen vil desimere 
vegetasjonsbelte og i vesentlig grad påvirke kantsonens 
økologiske funksjon negativt. Tilrettelegging for hytter vil 
også medføre økning av menneskelig aktivitet i sjøens 
kantsone og gjennom dette påvirke kantsonens økologiske 
verdi negativt.     
 
Tilrettelegging for hytter vil kunne øke båttrafikk på sjøen og 
gjennom dette gi økt forurensing ved utslipp og støy.   
 
Utbygging vil medføre økt menneskelig aktivitet i attraktive 
leveområder for hjortevilt. Det kan også legge press på 
arealer som har viktig økologisk funksjon for andre arter i 
området.  



Fortsettelse natur og miljø. 
 
 
Hurdalssjøen  
Sjøens størrelse er 32,3 km2 med 3 kommuner som deler grense i sjøen. 
Den har et artsrikt fiskesamfunn med 12 fiskearter.  
Hurdalsvassdraget inngår i Vannområdet Hurdalsvassdraget/  
Vorma.  
 
Hurdalssjøen er et reguleringsmagasin fra 1800-tallet med en 
reguleringshøyde på 3,6 m  fra 1905.  
 
 
Viltbiotoper 
Området mellom FV 180 Østsidevegen og Hurdalssjøen, Eidsvoll 
prestegårdsskog, utgjør en viktig ressurs både for fugler og hjortevilt.  
Arealet er et svært viktig område for vinterbeite for elg og rådyr på østsiden 
av Hurdalssjøen, særlig på grunn av at arealet blir tidlig snøfritt på våren. Det 
går et elgtrekk i gjennom området, se vedlagt kartutsnitt fra rammeplan for 
hjortevilt Hurdal under.    
Siden arealene i området delvis er dominert av furu i ulike aldersklasser er 
områdene av stor verdi for storfugl og elg.  
 



 
 
Illustrasjonen over viser elgtrekk i området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema: Friluftsliv  Vurdering av konsekvens 

Området arealinnspillet er del av er kartlagt og 

verdsatt som registrert område, som område 

uten tilrettelegginger og uten spesielle 

friluftslivskvaliteter.   

Til friluftslivet i det aktuelle området må en også 

regne båtlivet på Hurdalssjøen, som utgjør 

ganske mange da det er brukere fra minst 3 

kommuner på sjøen.  

Området Bogen hyttefelt består i dag av over 20 

hytter og to boliger. Det er også bygd marina 

åpen for gjestende båter. Bruken av området 

knytter seg til båtbruk på Hurdalssjøen, fisking i 

Hurdalssjøen og annet friluftsliv i 

utmarksområdet. Området har en sti som går 

langs vannet fra hyttefeltet til Oddevegen mot nord. Utover denne stien er 

det enkelte gamle traktorveger, men ingen annen tilrettelegging i form av 

stier etc... Området brukes av hyttefolk på Bogen og av campingturister på 

Haugnes Camping. Det brukes også av andre fastboende som parkerer ved 

FV 180. Området brukes til bærplukking og inngår i jaktterrenget til Eidsvoll 

Jeger og fiskeforening. Området er også del av elgvald og rådyrvald.  

Området vurderes til å ha et vesentlig potensial som fremtidig friluftsområde 

da det ligger relativt nært store befolkningsgrupper og det er lett adkomst til 

området.  

Verdi 

 

Liten                                Middels                              Stor 

  

Omfang Stor negativ – Middels – Lite/Ingen – Middels - Stor positiv 

Konsekvens 

(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet friluftsliv  

Begrunnelse: Utvidelse av hyttefeltet vil i noen grad virke 

privatiserende for bruken av arealene, både utmarksarealene 

på land og ved sjøen langs strandsonen. Med en forventet 

sterk økning av innbyggertallet i området Hurdalssjøen i, med 

Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker og Hurdal kommuner, vil 

presset på tilgjengelige friluftsområder også øke.  

Tiltaket vil ikke berøre viktige registrerte friluftsområder på 

land i noen vesentlig grad, men vil kunne påvirke bruken av 

Hurdalssjøens gjennom økt tilrettelegging ved etablert 

marina ved Bogen.     

 

Tiltaket vil gjennom tilretteleggingstiltak som turstier osv. 

føre til at det fører til at området får økt kvalitet som 

friluftsområde. På den annen side vil tiltaket føre til økt 

privatisering i strandområde, noe som kan være negativt for 

friluftslivet. I sum settes konsekvens til liten eller ingen 

konsekvens.  



Tema: Landskap Vurdering av konsekvens 

Området er skogkledd med furu og granskog, men det er også en vesentlig 

andel lauvskog, hovedsakelig bjørk.  

Med unntak av arealene ved dagens hytteområde er kantsonen langs land 

uten tekniske inngrep, med en vannkant preget av stein og blokker.  

 

Bilde over viser ca. hvilket område som blir berørt av tiltaket. Hvit linje 

illustrer plangrensen. Nederst på blide, mot venstre nede ved Hurdalssjøen, 

ser en Bogen hyttefelt i dag.   

 

 

På bildet over ser en dagens hyttefelt på Bogen sett fra sjøen.  

Verdi 

 

Liten                                Middels                              Stor 

  

Omfang Stor negativ – Middels – Lite/Ingen – Middels - Stor positiv 

Konsekvens 

(--) 

Middels negativ konsekvens for temaet landskap 

Begrunnelse: Området ligger langs sjøen og vil endre 

landskapsbilde i det aktuelle området vesentlig. Utbyggingen 

innebærer at i underkant av 500 meter av strandsonen blir 

berørt av tiltaket når det er ferdig utbygd.  Et så vidt stort 

inngrep i skoglandskapet nær sjøen vil vesentlig endre 

områdets karakter, fra skogområde med urørt kantsone mot 

vann til et område dominert av bebyggelse og anlegg.    

I strandsonen vil det bli krav om 30 meters kantsonen hvor 

skog skal bevares. I tillegg vil også noe annen skog innenfor 

plangrensen bli bevart. Tiltaket vurderes til middels negativ 

konsekvens.  



 

Tema: Geologi Vurdering av konsekvens 

Området inneholder ingen registrerte viktige geologiske ressurser.  

 

 

Verdi 

 

Liten                                Middels                              Stor 

  

Omfang Stor negativ – Middels – Lite/Ingen –  Middels - Stor positiv 

Konsekvens 

(0) 

 

Ubetydelig konsekvens for temaet geologi 

Begrunnelse: Området inneholder ingen viktige geologiske 

ressurser.   

Tema: Klimaendringer, skredfare, flom osv..  Vurdering av konsekvens 

Arealet vurderes som ikke spesielt sårbart for følger av klimaendringer, som 

skredfare og flom.  

 

 

 

Verdi 

 

Liten                                Middels                              Stor 

  

Omfang Stor negativ – Middels – Lite/Ingen – Middels - Stor positiv 

Konsekvens 

(0) 

Ubetydelig konsekvens for temaet klimaendringer, 

skredfare og flom 

Begrunnelse: Området vurderes til å ha lav risiko i forhold til 

skred og flom.  

 



Tema: Kulturminner, kulturmiljø Vurdering av konsekvens 

Området inneholder ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø.   

 

 

 

Verdi 

 

Liten                                Middels                              Stor 

  

Omfang Stor negativ – Middels – Lite/Ingen –  Middels - Stor positiv 

Konsekvens 

(0) 

Ubetydelig konsekvens for temaet kulturminner eller 

kulturmiljø.  

Begrunnelse: Området er del av et naturområde og vil ikke 

påvirke kulturminner eller kulturmiljø  

 

Tema: Forurensning utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av 

vann og grunn, og støy 

Vurdering av konsekvens 

Tiltaket innebærer etablering av ca. 60 ny tomter for fritidsbebyggelse langs 

Hurdalssjøen. Det skal etableres drikkevannsforsyning fra lokale borebrønner 

og avløpsvann skal behandles i fellesanlegg for hyttefeltet. Med etablering av 

hytter kommer også etablering av fyringsanlegg, dvs. vedovner, og med dette 

kilde til utslipp av gasser og partikler. 2 km unna Bogen hyttefelt ligger en 

nasjonalt viktig målestasjon for luft – og nedbørskvalitet drevet av NILU. 

Stasjonen har vært i drift siden 1997 på østsiden av Hurdalssjøen. Måleserien 

fra stasjonen er lang og anses som svært viktig i nasjonal og europeisk 

sammenheng. 

 

Konsekvens 

(--) 

 

Middels negativ konsekvens for temaet forurensing 

Begrunnelse: Utvikling av området til et hyttefelt vil 

innebære utslipp av klimagasser. Både gjennom realisering av 

feltet, dvs. etablering av infrastruktur, produksjon og 

oppsetting av hytter, osv.. Når hyttefeltet er ferdig realisert 

er det utslipp knyttet til bruken av hyttene, dvs. utslipp fra 

biler, båter og avfall. I forbindelse med etablering av 

hyttefeltet vil det være støy i anleggsperioden. Det må også 

forventes støy fra området etter at det er realisert, i 

periodene med stort belegg på hyttene, som i ferier og 



 

 

helger.  

Etablering av hytter vil også innebære utslipp av sotpartikler 

fra vedovner. Utslippet vil når Bogen hyttefelt er ferdig 

realisert dreie seg om utslipp fra over 80 enheter, med en 

eller flere ildsteder. Her vil det også være utslipp fra biltrafikk 

fra brukerne av hyttene.    

I forbindelse med planprogrammet til kommuneplanen har 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) og 

Miljøverndepartementet utrykt bekymring vedrørende 

utslipp av partikler fra vedfyring og biltrafikk fra Bogen.  

NILU har på oppdrag fra Hurdal kommune gjort en 

beregning av hvilken påvirkning utslipp av partikler fra 

Bogen får for NILU`s målestasjon. Beregningene viser at 

stasjonen ikke påvirkes i noen vesentlig grad.  

Med bakgrunn i en samlet vurdering for temaet forurensing 

settes konsekvensgraden til middels negativ konsekvens.  

 

 

 

 

 



Tema: Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger Vurdering av konsekvens 

Tiltaket innebærer etablering av ca. 60 ny tomter for fritidsbebyggelse langs 

Hurdalssjøen.  

Det er kollektivtransport langs FV 180 forbi Bogen.  

Hyttene skal ha høy standard og innlagt strøm.  

Energikilder blir strøm og ved.  

 

 

Konsekvens 

(-) 

Liten negativ konsekvens for temaet transportbehov, 

energiforbruk og energiløsninger 

Begrunnelse:  
Det foreligger mulighet for kollektivtransport langs FV 180 til 

og fra tog. Med flere som bruker kollektivtilbudet vil tilbudet 

til tjenesten kunne økes.    

Hyttene er planlagt som høystandard og skal knyttes til 

strømnettet.  

 

 

Tema Konsekvens 

Landbruk og jordvern -2 

Natur og miljø, inkl. vannmiljø -2 

Friluftsliv -1 

Landskap -2 

Geologi 0 

Klimaendringer, skredfare og flom 0 

Forurensing -2 

Kulturminner, kulturmiljø 0 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger -1 

Samlet konsekvensgrad Middels negativ 

 

 



 

Konsekvensutredning samfunn 
Løpe- 

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

1 Tabriz AS Bogen  21 1 197 Fritidsbolig 

Utvidelser av Bogen Hyttefelt 

 

Situasjonen i dag, arealformål: LNF og hensynssone friluftsliv Tiltak, ønsket nytt arealformål : Bebyggelse og anlegg-Fritidsbebyggelse 

 
 



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 registrert 
friluftsområde, uten tilretteleggingstiltak og uten spesielle 
friluftslivskvaliteter.  

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 

 

 

Tema: Kriminalitetsforebygging. Vurdering av konsekvens 



Innspillet innebærer utvikling av ca. 60 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. 60 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 

 

 

 



ROS - analyse 
Under er en skjematisk gjennomgang av ROS for Bogeninnspillet med beskrivelse av risiko for uønsket hendelse. Det gis en kort beskrivelse av planområdet. 

For flere egenskaper og beskrivelser av områdene vises det til konsekvensutredning på natur/miljø og samfunn.  

 

 

Beskrivelse av planområdet 

Utvidelse av Bogen hyttefelt beliggende ved Østsiden av Hurdalssjøen, mellom FV 180 østsidevegen og sjøen. Utvidelsen innebærer etablering av inntil 60 

nye fritidsboliger i området på 197 daa.   

Dagens arealformål er LNFR, og består hovedsakelig av gran og furuskog med lauvinnblanding.  

NR. 1. «Bogen» UØNSKET HENDELSE: Skog – og lyngbrann  

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Skogene brenner rundt hyttefeltet.   

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 10) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

 

 

 

 

 

ÅRSAKER 

Tørt vær over en lengre periode har ført til brannfare i skogene. Bålfyring i utmarka har antent skogsmark i nærheten av hyttefeltet.   

 



 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Ingen barrierer.   

 

SÅRBARHETSVURDERING 

Bygningene lengst mot skogen kan ta fyr og brann vil kunne spre seg i hytteområdet.  

 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

 

 

 

 

X 

 

 

 

1-10/100 (1-10 %) 

 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Tidligere hendelser i området. All skogsmark brenner på et tidspunkt. Etablering av mange hytter fører til større menneskelig aktivitet i omkringliggende 

skogområder. Dette øker risiko for brann gjennom bålfyring etc..  

 

 

 



 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING 

Liv og helse  X   Vurdert ut fra antall 

Kan føre til helseskade og død 

Stabilitet    X  

Materielle verdier X    Vurdert ut fra skade på eiendom. 

Potensielt stort økonomiske tap på 

mange millioner.   

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Brann vil kunne ta liv og de materielle verdiene vil kunne gå tapt i brann.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Høy 

 

Uforutsigbar hendelse knyttet til værforhold og menneskelig faktor 

 

 

 

 



 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc. 

Sikre brannvann samt tilgang for brannbiler og utstyr for slokking 

av brann i hytteområdet.  

 

Varsel om brannfare gjennom relevante kommunikasjonsmedier 

Sikre krav i forhold til brannberedskap i reguleringsplan og byggesak.  

 

Oppsummering ROS – utvidelse Bogen hyttefelt.  

Hendelse Skogene brenner rundt hyttefeltet.   

Tiltak  Sikre brannvann samt tilgang for brannbiler og utstyr 
for slokking av brann i hytteområdet.  

 Varsel om brannfare gjennom relevante 
kommunikasjonsmedier 

 Sikre krav i forhold til brannberedskap i reguleringsplan 
og byggesak. 

 


