
 
 

VURDERING AV NATURMANGFOLD  
ETTER  

BESTEMMELSENE I NATURMANGFOLDLOVENS §§ 8-12. 
FOR 

Linnerudgården (omregulering) - Råholt, Eidsvoll kommune 
 
 

 Sentrale tema Planleggers vurderinger 

1 Dagens situasjon Planområdet består av et næringsbygg, en 
enebolig samt en garasje. Terrenget skråner 
svakt fra nordøst mot sørvest, og er på totalt 
ca. 5 daa. Det er store parkeringsarealer i 
tilknytning til næringsbygget, samt 
opparbeidet hage i tilknytning til bolighuset. 
Det er noe variert vegetasjon innenfor 
planområdet, med enkelte store trær (løv- 
og bartrær). 

2 Hvilke landskap, økosystemer, 
naturtyper eller arter berøres av 
planen? 

Den nordvestlige delen av planområdet er 
benyttet til næring/tjenesteyting, med 
tilhørende store asfalterte flater for 
parkering adskilt fra gang og sykkelveg langs 
FV.501 med hekk. Sørvestre del av 
planområdet er eksisterende enebolig med 
tilhørende hagearealer, der vegetasjonen 
består av enkelte store trær samt noe 
buskbeplantning. Den østre del av 
planområdet består av en garasje med noe 
busk- og trebeplantning. 

3 Hvilke effekter vil tiltaket ha på 
landskap, økosystemer, naturtyper 
eller arter? 

Fortetting i et allerede utbygd område. 
Tiltaket vil føre til at området blir regulert 
til næring og konsentrert småhusbebyggelse, 
med høy arealutnyttelse. Planen vil ikke ha 
negative konsekvenser for spesielle 
naturtyper eller sårbare/truede arter. 

4 Hvordan er tilstanden for landskapet, 
økosystem og utviklingen i antall 
lokaliteter av naturtypene og 
bestandene på landsbasis og på 
stedet? 

Ikke relevant 

5 Foreligger det faglige rapporter og 
utredninger om naturmangfold i 
planområdet? 

Nei 

6 Foreligger det erfaringsbasert 
kunnskap (fra lokalsamfunnet, 
kommuner og andre myndigheter) om 
det aktuelle planområdet? 

Ja, fra lokalsamfunnet i form av nåværende 
beboere av området. 

7 Vil planen påvirke truete og nær 
truete arter på Norsk rødliste for arter 
2010? 

Nei, ingen registrerte truede/sårbare arter 
innenfor planområdet eller i umiddelbar 
nærhet. 



8 Vil planen påvirke truete og nær 
truete naturtyper på Norsk rødliste for 
naturtyper 2012? 

Nei, ingen registrerte truede/sårbare arter 
innenfor planområdet eller i umiddelbar 
nærhet. 

9 Vil planen påvirke utvalgte naturtyper 
eller prioriterte arter? 

Nei, ingen registrerte utvalgte naturtyper 
eller prioriterte arter innenfor planområdet 
eller i umiddelbar nærhet. 

10 Vil planen påvirke verneområder, 
nærområder til verneområder, 
marint beskyttede områder eller 
vernede vassdrag (jf. verneplan for 
vassdrag)? 

Nei  
 
 
 
 
 

11 Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller 
vannforekomster? 

Nei 

12 Vil planen påvirke utvalgte 
kulturlandskap? 

Nei  

13 Vil planen påvirke miljøregistreringer i 
skog? 

Nei 

14 Vil planen påvirke inngrepsfrie 
naturområder (INON)? 

Nei  

15 Vil planen påvirke områder eller 
naturtyper som er spesielt verdifulle 
for naturmangfold? 

Nei 

16 Er det kunnskapsmangel? Nei 

17 Hva er det vi eventuelt mangler 
kunnskap om? 

Ikke relevant 

18 Andre databaser som kan være 
aktuelle? 

Nei 

 
 

Samlet vurdering: 

Ut fra en samlet vurdering knyttet til punktene 1-18, vurderer vi det slik at tiltaket ikke vil 
utgjøre negative konsekvenser for naturmangfoldet, og vi anser en ytterligere vurdering 

etter naturmangfoldloven å ikke være nødvendig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


