
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram

Vurdering KU

a)kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og 
regionale planer etter plan- og bygningsloven 
§ 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og 
områdereguleringer etter § 12-2 når planene 
fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II

Tiltakene bygger på dagens veg som er 
vist med rødt linjesymbol i 
Kommueplanen: Viktige ledd i 
kommunikasjonssystemet-Europaveg

b) reguleringsplaner etter plan- og 
bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra 
dette er reguleringsplaner der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan 
og der reguleringsplanen er i samsvar med 
denne tidligere planen

Untatt plankrav

§ 6.Vedlegg I (vegbygging)
Vedlegg I, 7b: Motorveier og andre 
avkjørselsfrie veier som er forbeholdt 
motorisert trafikk.

Ikke aktuelt

Vedlegg I, 7c: Anlegg av ny vei med minst fire 
kjørefelt eller utbedring og/eller utvidelse av en 
eksisterende vei som har to kjørefelt slik at den 
får minst fire kjørefelt, dersom en slik vei har 
en lengde på minst 10 km.

Ikke aktuelt

Vedlegg I, 7e: Veier med investeringskostnader 
på mer enn 750 millioner kr. (mindre veier 
omfattes av vedlegg II nr. 10e).

Ikke aktuelt

§ 7. Planer og tiltak etter andre lover som 
alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 
melding

a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-
, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven

Ikke aktuelt. Søkes om dispensasjon og 
byggetillatelse etter pbl.

b) planer og programmer etter andre lover som 
fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og 
som vedtas av et departement.

Ikke aktuelt. Søkes om dispensasjon og 
byggetillatelse etter pbl.

Vurdering av KU-forskriften - Dispensasjon for tiltak 
ved Tunnsjøelvbru
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§ 8.Planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn men trenger ikke planprogram. 
Skal vurderes etter § 10. Jfr. vedlegg II

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. 
Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 
tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen

Ikke aktuelt. Untatt plankrav

§ 8.Vedlegg II (vegbygging m.m.)
Vedlegg II, e)i: Bygging av veier Ikke aktuelt. Utbedring av eksisterende 

E6, og flytting av avkjørsler (med 
tilpasning til eksisterende 
Tunnsjødalsvei).

Vedlegg II, k): Deponier for masse på land og i 
sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m3 masse.

Ikke aktuelt

Konklusjon: Tiltakene skal ikke 
konsekvensutredes etter forskriftens 
§§ 6, 7 eller 8. 
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