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Sammendrag
Temarapporten for kulturminner og kulturmiljø er en del av
konsekvensutredningen for Jølsen Næringsområde. Vurderingen av
kulturminneinteressene i området er basert på overordnete lover og regler, samt
lokal kildemateriale.
Temarapporten viser at konsekvensen av å gå fra 0-alternativet til 1-alternativet
vil være liten negativ for kulturminneverdiene.

1

Innledning

AF Decom AS er eier av Jølsen Miljøpark AS i Fet kommune, og har igangsatt et
planarbeid med hensikt om å utvide eksisterende reguleringsplan for Jølsen
næringsområde gnr.1 bnr.1 (plan-id: 0101R9901) til å omfatte areal for
massedeponi, justert veglinje og bekkeløp. Dette er en utredning for å belyse
hvilke konsekvenser planen har for de nyere tids kulturminneverdiene i området.
Konsekvensutredningen tar for seg to alternativer. 0-alternativet defineres ut fra
kommuneplanens og eksisterende reguleringsplans føringer for bruk av området
i dag og forventet utvikling innenfor gjeldende planer. Alternativ 1 vil være
utvikling av planområdet i tråd med planforslaget.

2

Analysemetoden og
kunnskapsgrunnlaget

Utredningen i temarapporten baserer seg i hovedtrekk på analysemetoden som
er gjengitt i Statens vegvesen til Håndbok V712 – Konsekvensanalyser (Statens
vegvesen V712, fra 2014).
Temaet "kulturminner og kulturmiljøer" er såkalte ikke-prissatte. Teamet blir
omtalt som dette fordi konsekvensene ikke beregnes i kroneverdier, men
vurderes etter en ni-delt skala som går fra meget stor positiv konsekvens til
meget stor negativ konsekvens, i den såkalte konsekvensvifta.
Analysen tar utgangspunkt i en tretrinns vurdering av:

›

Verdi: med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller
miljøer.

›

Omfang: med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et
område påvirkes.

›

Konsekvens: med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak
vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer ved
sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning på området.

Trinn 1 er en kartlegging og vurdering av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering
og trinn 3 er konsekvensvurderingen.
Vurdering av kulturminneinteressene er basert på overordnete lover og regler,
samt lokal kildemateriale:

›
›

Askeladden: Riksantikvaren offisielle kulturminnedatabase.

›

Lov om kulturminner (1978).

SEFRAK: SEFRAK (SEkretariatet For Registering Av faste Kulturminner) er
et register som omfatter alle bygninger eldre enn 1900.
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›

Riksantikvarens veileder for konsekvensutredninger av kulturminne og
kulturmiljø, Rapport nr. 31 av 2003.

›

Bull, Lisen (1987), Kulturminner fra nyere tid: Verneverdi og
utvelgelseskriterier, Riksantikvaren.

›
›

Akershus fylkeskommunes nettside.

›

Horgen, Jan (1985), Bygdehistorie for Fet, bind 2, Bosteds- og slektshistorie
Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen, Fet kommune.

Engen, Arnfinn (2001), Husmannstid og husmannsfolk, Dølaringen Boklag,
Lillehammer.
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Alternativene

Følgende alternativer er analysert:
0-alternativet:
Referansealternativet (0-alternativet) defineres ut fra kommuneplanens og
eksisterende reguleringsplans føringer for bruk av området i dag og forventet
utvikling innenfor gjeldende planer. På området er det blant annet etablert et
gjenvinningsanlegg for gravemasser og tungt riveavfall. Per i dag vil ikke
gjenvinnbare masser fraktes til godkjent deponi om lag 43 km unna Jølsen
miljøpark.
1-alternativet:
1-alternativet innebærer utvidelse av reguleringsområdet. Utvidelse av området
medfører om lag 3 % utvidet areal for bebyggelse. Utvidelsen av
reguleringsområdet skal gi rom for deponering av ikke-gjenvinnbare masser
lokalt på området, og dette vil føre til lavere trafikkbelastning ut av området.

3.1

Referansealternativet (0-alternativet)

Planområdet ligger i Fet kommune mellom Jølsenåsen og Jølsen gård. Avstanden
til Fetsund og Lillestrøm er henholdsvis ca. 4,5 km og ca. 3 km i luftlinje.
Figur 1 på neste side viser oversiktskart.

Figur 1: Planområdets lokalisering i Fet kommune. Kartkilde: kart.finn.no

Det aktuelle arealet ligger i et typisk jordbruks- og skogsområde, med spredt
bolig- og gårdsbebyggelse, samt med noe næring. Innenfor næringsområdet til
Jølsen Miljøpark er det i dag etablert et behandlingsanlegg for gjenvinning av
gravemasser og tungt riveavfall. Anlegget forutsetter en høy gjenvinningsgrad
av bygningsavfall, og vil ha et positivt energiregnskap sammenliknet med andre
løsninger hvor bygningsmessig avfall deponeres uten gjenvinning.
Gjenvinningsanlegget på Jølsen reduserer det totale behovet for produksjon av
bygningsmateriale, og skal være en del av fremtidens ressursproblem.
Nedenfor gis en oversikt over dagens status i området for eksisterende
reguleringsplan.
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Figur 2 Bruken av planområdet slik det er i dag

3.2

Utvidelse av planområdet (1-alternativet)

I tillegg til en videreføring av arealet i gjeldene plan, utvides planområdet av
hensyn til to forhold:

›

Etablering av et deponi for overskuddsmasser nord for regulert areal. Areal
for deponi vil være i størrelsesorden 60-130 daa.

›

Endring av plangrense i vest, med omlegging av planlagt veg og bekkeløp.
Utrettingen av vegen vil medføre en utvidelse av regulert areal på ca. 10
daa.

Det nye planområdets størrelse er 314,2 daa. Dette inkluderer også en 30 meter
bred buffersone rundt deponiarealet i nord. På neste side vises en skisse for
planlagt arealbruk i området.
I næringsområdet for øvrig vil det være noen tomter som det enda ikke er
kjøpere eller leietakere til. Utgangspunktet er at disse tomtene skal benyttes til
lager/mindre næringsvirksomheter med tilhørende kontorer. Disse tomtene
inngår også i gjeldende reguleringsplan.
Planarbeidet tilrettelegger for bærekraftig virksomhet i form av mottak og
gjenvinning av gravemasser og tungt riveavfall. Ønsket mellomlager,
jordrenseanlegg og deponi for ordinært avfall vil gjøre det mulig å utvinne rene
massefraksjoner og gjenbruke disse til nyttige formål, samtidig som mindre
mengder vil gå til deponi. Lokalisering av deponi innenfor planområdet vil
medføre et lavere transportbehov, da man kan deponere overskuddsmasser
lokalt, fremfor å kjøre til eksternt deponi.
Innenfor planområdet er det i dag næringsbebyggelse i søndre del knyttet til
Jakhelln Gruppen AS (Norsk Ferdigplen AS), som i dag består av et terminalbygg
og et lagerbygg. Området er samlet sett på 20 daa. Det planlegges flere
næringsbygg på regulert areal.
I nordre del ligger Jølsen Miljøpark AS på 18 daa, med mottak, knusing og
lagring av stein, betong og returasfalt, samt kabelgranulering. Midt i området er
det 36 daa som ikke er utbygget, hvorav 10 daa er solgt og skal brukes i tråd
med formålet i reguleringsplanen. Det er også satt av et areal på 15 daa til
flisfyringsanlegg.
Sett bort fra Jølsen Miljøpark AS, utgjør næringsarealene totalt 71 daa. I
sørøstre del av området finnes 4 boliger.
I gjeldende reguleringsplan for området (Næringsområde Jølsen, gnr 1 bnr 1) er
det regulert for industri/næring/lager inkludert allerede eksisterende boliger.
Maksimal tillatt tomteutnyttelse er satt til 75 % BYA som inkluderer arealer til
avkjøring, manøvrering og parkering. 25 % av netto tomteareal skal avsettes til
grøntareal på bakkenivå.
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Figur 3: Illustrasjon av foreslått løsning for utvidet planområde

4

Beskrivelse av planområdet og
influensområdet

I det følgende redegjøres det for områdets historiske utvikling, nåsituasjonen og
om vernestatus. Videre gjøres det en verdivurdering av de kulturminneverdiene
som finnes innenfor eksisterende planområde, i planlagt utvidet planområde,
samt i influensområdet. Dernest gjøres det en analyse av tiltakets omfang og
hva konsekvensen av dette vil være. Avslutningsvis gis det råd om avbøtende
tiltak.

4.1

Områdets kulturhistorie

Fet kommune, med sin beliggenhet til Øyeren i sørøst og Glomma i nordvest,
har virket tiltrekkende på folk i alle tider. Dette vitner de mange forminnene
som er registrert i kommunen om. Hovedandelen av kulturminnene i Fet
kommune er såkalte automatisk fredede kulturminner, og består primært av
gravhauger og gravrøyser.
Mange av kulturminnene i kommunen kan knyttets til Oldtidsveien, som
angivelig skal ha gått gjennom kommunen. Av de mest kjente er gravfeltet ved
Ramstad, som består av ni gravminner datert til jernalderen, gravhaugen
Ridderhaugen, som er fylkets største, og ved Sandungsnabben ved Øyeren,
ligger det en gravrøys som mest sannsynlig kan føres tilbake til bronsealderen
(AFKs hjemmeside 04.05.17).

Jølsen ligger i et området som fra gammelt av er kjent som Åkrene. Åkrene var
til langt opp i middelalderen navnet på den bygda som lå mellom elvene Leira og
Glomma. Bygdefolket skilte mellom Nord-Åkre og Sø-Åkre. I dag brukes Åkrene
som en betegnelse på det gamle Nord-Åkre, mens Så-Åkre er oppdelt i
Nerdrum, Fetsund og Falldalen (Horgen 1985: 17).
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Figur 4 Kartutsnitt fra 1817 som viser
Nord-Åkre og Jølsen (rød sirkel). Fet Bygdebok Bind 2.

Figur 5 Kart som viser Jølsen gård med tidligere
husmannsplasser

Kartet over til venstre viser Nord-Åkre med de viktigste vegfarene slik området
fremstod tidlig på 1800-tallet. Hovedveien gjennom Fet krysset Åkrene. Den
delte seg ved Korsvegen i nedre hjørne av kartutsnittet. En veg gikk over Tuensletta til sundstedet over til Vestersund i Rælingen. Den andre vegen gikk forbi
Tøyen (her kalt Leerdal), Stigen, Skjelver, Børgen, Bråten (her kalt Buraas) og
Jølsen og over til Asak i Skedsmo kommune. Det var også stikkveger mellom
disse to vegene og opp til bl.a Skauen og Hotvet. Jølsenområdet ligger innenfor
rød sirkel.
Kartet over til høyre viser Jølsen gård (markert med firkant) og de
omkringliggende husmannsplassene (markert med sorte punkter). Planområdet
som ligger ved Jølsenåsen, - mellom Steindalen og Barkebråten -, som er synlig
helt ytterst til høyre i bildet.
En husmann var en person som ikke eide sin egen grunn, men som brukte
eiendommer, jord eller hustomt ved å leie av grunneier, gjerne en gårdbruker.
Husmennene betalte leie til gårdeieren. Enkelte betalte også med pliktarbeid,
kontanter eller med matvarer (Engen 2001: 15). Husmannsfamilier var kjernen i
underklassen på bygdene på 1700- og 1800-tallet. Husmannsplasser fantes over
hele landet, særlig mange av dem var det på Østlandet og i Gudbrandsdalen
(Engen 2001: 15).

4.2

Nåsituasjonen og influensområdet

Planområdet ligger ved foten av Jølsenåsen, og strekker seg nordover i
skogspartiet langs Steindalsbekken opp til kommunegrensen mot Skedsmo. I
vest ligger Jølsen gård på et høydedrag opp fra de flate slettene mellom Leira og
Jølsenåsen. I dag kan man fortsatt se de gamle vegfarene ved Jølsen, Jølsen
gård og de omkringliggende husmannsplassene.
Selve planområdet har blitt totalforandret etter at Jølsen Miljøpark AS etablerte
seg.

Figur 6 Rød linje viser planområdet. Lyserød linje viser influensområdet.
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4.3

Vernestatus og verdivurdering

4.3.1 Vernestatus
Området er ikke befart. Vurderingen gjøres således på grunnlag av hva som
finnes registrert i tilgjengelige databaser.
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er Fet kommunes påbegynte
plan, hvor det overordnete målet med en kulturminneplan er å styrke
kommunens evne til å ivareta kulturminnene i Fet på en best mulig måte.

Spor for framtiden er fylkesplanen for kulturminner og kulturmiljøer til Akershus
fylkeskommune for perioden 2017-2018. Fylkesplanen inneholder fire
forskjellige kart som viser:
Kart A: oversikt over kulturmiljø og kulturlandskap av nasjonal, regional og lokal
verdi.
Kart B: oversikt arkeologiske kulturminner
Kart C: oversikt over fredete bygninger, anlegg og områder
Kart D: oversikt over kulturhistoriske eiendommer som eies av Staten
Planområdet og influensområdet er kun registrert som et område vis kulturmiljø
og kulturlandskap av lokal verdi.

NB! –registeret er Riksantikvarens database for utvalgte nasjonale
kulturhistoriske bymiljøer. Det er ikke registrert utvalgte miljøer i Fet kommune.

Askeladden er Riksantikvarens database for registrerte kulturminner og
kulturmiljøer som enten er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og
bygningsloven eller er kulturminnefaglig vurdert som verneverdige. Det er
registrert en ruin innenfor planområdet.

Figur 7 Trekanter i grå-, gul- og rød viser registrerte SEFRAK-bygg.

SEFRAK-registeret er en forkortelse av SEkretariatet For Registrering Av faste
Kulturminne i Noreg. Registeret er landsdekkende og viser eldre bygninger i
Norge, oppført før 1900-tallet. SEFRAK skiller mellom byggverk og anlegg som
er oppført før 1850 og de som er oppført i perioden 1850-1900. Dette er vist
med trekanter som er fargekodet i kart. Grå trekant henviser til bygninger som
er revet, brent eller på annen måte fjernet, gul trekant henviser til bygninger
som er oppført mellom 1850-1900, og rød trekant som henviser til bygninger
oppført før 1850:

Figur 8 Kilde: SEFRAK-registeret

Det at en bygning står listet i SEFRAK gir den ikke automatisk vern, men
indikerer at den kan være av kulturhistorisk verdi.
Innenfor det aktuelle planområdet er det registrert to SEFRAK-bygg, henholdsvis
nummer 0227-0101-011 og 0227-0101-010. Disse står plassert på Barkebråten
husmannsplass. Begge byggene har gul trekant, hvilket indikerer at de er
oppført i tidsperioden 1850 – 1900.
I influensområdet er det til sammen registrert syv SEFRAK-bygg, fordelt på tre
steder: Jølsen gård, Løkka husmannsplass og Steindalen husmannsplass.
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Barkebråten husmannsplass
Barkebråten ligger ved foten av Jølsenåsen, innenfor eksisterende planområde.
Husmannsplassen er den eneste gjenværende plassen som fortsatt er
fastbebodd og som tidligere tilhørte Jølsen gård (Horgen 1985: 36). Vis a vis
plassen ligger Norsk Ferdigplen AS.
Bygningen på plassen ble assurert i 1869. I forsikringspapirene fremkommer det
at det da skal ha stått plassert en stuebygning, en låve og et fjøs (Horgen 1985:
38). Tidlig på 1960-årene ble stuebygningen tilbygd i lengderetning, og i 1970årene ble den påbygd i høyden. Låven ble revet på 1960-tallet, og fjøset ble
revet til fordel for nytt mursteinsfjøs med fire båser i sørenden i 1936. Dette
fjøset er senere blitt omgjort til bolig.

Figur 9 Fotografier som viser våningshuset ved forrige SEFRAK-registrering, i 1991.

Figur 10 Fotografier som viser fjøset ved forrige SEFRAK-registrering, i 1991.

Jølsen gård
Jølsen gård regnes for å være en av Norges største. På gården er det registrert
tre SEFRAK-bygg; et fjøs med nummer 0227-0101-008, en drengestue med
nummer 0227-0101-007 og et kornmagasin med nummer 0227-0101-018
Plassen Jølsen antas å være fra før 500-tallet. Første gang bygningene på Jølsen
er omtalt er i 1691 (Horgen 1985: 26). Ved inngangen til 1700-tallet var det
fem husmannsplasser under Jølsen; Øymoen, Odden, Nesa, Steindalen og Enga,
i 1760-årene ble det tatt opp to ny husmannsplasser; Løkka og Myrbo, og i 1815
ytterligere to plasser; Barkebråten og Flestein (Horgen 1985: 17).
Ved utgangen av 1858 bestod gården av til sammen ti bygninger: en
hovedbygning, en drengestue, et bryggerhus, et stabbur, en treskelåve, en
stallåve, en stall, et fjøs, et sauehus og et grisehus. I følge SEFRAK er det kun
tre av disse bygningen som fortsatt står.

Figur 11 Jølsen gård i 1950. Kilde: DigitaltMuseum.no

Den tidligere hovedbygningen var oppført som et midtgangshus med
nyklassisistiske trekk. Denne bygningen ble erstattet med en ny som stod ferdig
i 1962. Det nye huset er tegnet av den anerkjente arkitekten Arnstein Arneberg
(1882 – 1961). I samme tidsperiode ble også veien frem til gården lagt om fra
vestre til østre side av hovedhuset.

18

Figur 12 Jølsen gård på 1970-tallet. Hovedbygningen er blitt erstattet. Kilde: Horgen
1985:29.

Figur 13 Drengestua slik den fremstod i 1992.

Figur 14 Kornmagasinet på Jølsen

Figur 15 Fjøset på Jølsen gård slik det fremstod i 1992.

Figur 16 Jølsen gård sett fra planområdet.

Løkka husmannsplass
Løkka husmannsplass ligger i umiddelbar nærhet til den foreslåtte
planutvidelsen, i retning nordvest.
Husmannsplassen lå tidligere under Jølsen gård, fra 1760-1820. I 1904 da
stedet fikk ny eier ble plassen ryddet. Den nye eieren bygsla jord og eide
husene selv.
Det er foretatt bygningsmessige tiltak på våningshuset i nyere tid, i 1991 og
1992, og bygningen antas således å være lite autentisk.

Figur 17 Fotografier av våningshuset ved SEFRAK-registrering i 1992
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Figur 18 Låven slik den fremstod i 1992

Låven var allerede i 1992 i dårlig stand, og stod til nedfalls. Tilstanden på
bygningen i dag er ukjent.

Steindalen husmannsplass
Steindalen husmannsplass ligger i bakkant av foreslått planavgrensning, i
retning nordøst i dalføret mot Torgunrud i Skedsmo kommune. Plassen ble
fraflyttet på 1950-tallet.
Steindalen er første gang nevnt i 1701, og var i likhet med de øvrige plassene i
nærområdet tidligere underlagt Jølsen gård.
Bolighuset fremstår som et typisk "Akershusisk" stuetype; toroms med innebygd
svalgang i den ene enden. Akershusisk stuetype er selve definisjonen på en
husmannsplass, og er en stuetype som i dag er nokså sjelden. For å komme til
plassen fra planområdet følger man Steindalsvegen i Jølsenåsen.

Figur 19 Den tidligere husmannsplassen på Steindalen. Kilde www.farshatten.no

Figur 20 Steinfjøset på Steindalen

4.3.2 Verdivurdering
Med verdi menes at man gjør en vurdering av hvor verdifullt et kulturminne eller
et kulturmiljø er. Riksantikvaren har fastsatt tre overordnede verdier som
forteller om en bygnings verneverdi, henholdsvis: kunnskapsverdi, bruksverdi og
opplevelsesverdi. Hver av disse er inndelt i delverdier. Tilsammen utgjør de et
sett med elleve kriterier: kunnskapsverdi, representativitet – sjeldenhet,
sammenheng og miljøverdi, autentisitet, bruksverdi, pedagogisk verdi, variasjon
– homogenitet, opplevelsesverdi, historisk kildeverdi, identitetsverdi,
symbolverdi, kunstnerisk verdi, bruksverdi og alder.
I dette tilfellet vurderes de omtalte kulturminnene og kulturmiljøene til å inneha
følgende lokal verneverdi:

SEFRAK-bygg
Jølsen gård

Verdivurdering
Høy
Jølsen gård vurderes til å inneha høy verneverdi
bestående av opplevelsesverdiene historisk
kildeverdi og skjønnhetsverdi.
Historisk kildeverdi brukes på kulturminner eller
kulturmiljøer som kan være kilder til kunnskap
om ulike typer historier eller epoker fra
fortiden.
Noen gjenstander, bygninger og anlegg er
verdifulle fordi de er spesielt vakre, påkostet
eller godt utført, eller er spesielt fine
representanter for en bestemt stilart. Det
nyeste bolighuset på Jølsen gård er tegnet av
en svært anerkjent norsk arkitekt og vurderes
således til å inneha en spesiell skjønnhetsverdi.

Barkebråten husmannsplass

Liten
Barkebråten vurderes til å ha liten verneverdi.
Bygningen på plassen er blitt ombygget i flere
omganger, og de synes således å være lite
autentiske. Dessuten ligger plassen nært opp til
et industriområde, hvilket bidrar til å forrige
opplevelsen av det som tidligere var et lite
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kulturmiljø.

Løkka husmannsplass

Liten
Bygningene på Løkka husmannsplass oppleves
som såpass ombygd at det er lite som vitner
om originalitet. Den vurderes til å ha liten til
middels verdi utelukkende fordi stedet er
gammelt og var tidligere en husmannsplass.

Steindalen husmannsplass

Middels
Steindalen husmannsplass vurderes til å være
av middels verneverdi, bestående av
kunnskapsverdiene representativitet –
sjeldenhet og autentisitet.
Steindalen husmannsplass fremstår som
autentisk og uberørt. Våningshuset er en typisk
"Akershusisk" stue som er vel verdt å bevare.
Husmannsplasser representerer bygningstyper
som det tidligere har vært mange av men som
over tid har blitt sjeldne. Autentisitet kan
sammenlignes med opprinnelighet og ekthet.
Husmennene som paradoksalt tidligere utgjorde
en stor majoritet av samfunnet, har etterlatt
seg få skriftlige spor. Noe av grunnen til dette
kan være at arbeidere og vanlig folk fra lavere
sosiale lag etterlot seg sjeldent dagbøker eller
andre memoarer. Det anses derfor viktig å
bevare de spor som finnes.

›

Samlet verdi: Middels

4.4 Tiltakets omfang
I 0-alternativet ligger Jølsen gård cirka 540 meter i luftlinje fra
planavgrensningen, Løkka husmannsplass ligger cirka 260 meter og Steindalen
husmannsplass ligger cirka 370 meter.
Løkka husmannsplass ligger mellom kote +150-160 og er avskjermet av tett
skog. Steindalen husmannsplass ligger på kote +180 og er i likhet med Løkka
skjermet av tett skog.
1-alternativet vil medføre at avstanden reduseres til 45 meter for Løkka
husmannsplass, og til 50-60 meter for Steindalen husmannsplass. Barkebråten
husmannsplass ligger innenfor allerede regulert planområde.
Det er foreslått regulert inn en vegetasjonsskjerm på 30 meter rundt
uttaksområdet i nord. Dette er med på å redusere omfanget av 1-alternativet,
sett opp mot 0-alternativet
Av den grunn vurderes omfanget samlet sett til å være middels negativt.

›

Omfang: Liten negativ

4.5

Tiltakets konsekvens

Til tross for at det finnes kulturminneverdier i og utenfor planområdet, er det
faktum at området allerede er regulert til utbyggingsformål med på å dempe
konsekvensene.
Jølsen gård har innsyn mot planområdet, både eksisterende og fremtidig. Likevel
vil ikke graden av eksponering økes nevneverdig, da nordre del av planområdet
som er det nye forslaget, er skjermet av Jølsenskogen i retning mot Jølsen gård.
Husmannsplassene Løkka og Steindalen vil bli påvirket av planforslaget. I 0alternativet ligger begge disse med god avstand fra planområdet. I 1alternativet blir denne avstanden markant redusert.
Omfanget av kulturminneverdiene i planområdet vurderes til å få liten negativ
konsekvens som følge av å gå fra 0-alternativet til 1-alternativet.
For å begrense innsyn til Jølsen Næringsområde fra Jølsen gård foreslås det som
et avbøtende tiltak å regulere inn en buffersone med grøntområde i ytterkant av
planavgrensningen.

›

5

Konsekvens: Liten negativ

Avbøtende tiltak

For å begrense innsyn til Jølsen Miljøpark fra Jølsen gård foreslås det som et
avbøtende tiltak å regulere inn en buffersone med grøntområde i ytterkant av
planavgrensningen.
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