
E134 Høydalsmo, Ofte bru og kryss 

Vurdering av KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning  
 
Reguleringsplaner som alltid skal konsekvens utredes 
Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes er listet opp i forskriftens vedlegg I. 
Vedlegg 1, pkt. 7 omtaler planlegging av veger: 

- Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk 
- 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 

- Andre vegtiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. 

Reguleringsplan for Ofte bru med kryss er ikke innenfor de ovennevnte punktene, og evt. KU-
plikt må vurderes etter andre innslagskriterier. 

 
Vurdering etter § 8-10 i forskrift om konsekvensutredning 
Reguleringsplan for E134 Høydalsmo, Ofte bru kommer inn under tiltak i vedlegg II i forskrift om 
konsekvensutredninger, jf. vedlegg II pkt. 10 e) i («bygging av veier»), med spesifisering i pkt. 13; 
«Utvidelse eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II».  
 
Følgende prosess legges til grunn ved vurderingen: 

• Tiltaket må vurderes etter §8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis det kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10.  

• Forslagstiller (SVV) skal legge frem nødvendige opplysninger som grunnlag for ansvarlig 
myndighets vurdering etter forskriften § 9 på oppstartsmøte. Opplysningene skal baseres på 
foreliggende kunnskap. Forslagsstiller skal selv også gjøre en vurdering av om planen eller 
tiltaket kan få vesentlige virkninger. 

• Ansvarlig myndighet (kommunen) skal vurdere om planen eller tiltaket kan få vesentlige 
virkninger etter § 10. 

• Forskriften stiller krav om at vurderingen av vedlegg II tiltak skal begrunnes. 
 
For å vurdere om reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og dermed 
utløse KU-plikt, må egenskaper ved planen samt lokalisering og påvirkning av omgivelsene vurderes. 
 
  



Tabellen gir en vurdering av om Reguleringsplan for E134 Sveivesvingen vil utløse KU-plikt etter 
vedlegg II. 
Egenskaper ved planen eller tiltaket (andre ledd)  

a) Størrelse, planområde og utforming 

Prosjektet Ofte bru med nytt kryss og delvis ny veg er ca. 0,7 km langt. Hensikten med prosjektet er å bygge 
ny Ofte bru, bedre fremkommeligheten på strekningen og øke trafikksikkerheten. 

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 

Ny bru etableres på samme sted som nåværende bru. Oppgradering av veg og gate vil i all hovudsak følge dagens veg. 

c) Avfallsproduksjon og utslipp  

Avfallsproduksjon: Ikke aktuelt. 

Utslipp: Biltrafikk medfører utslipp til luft. Oppgraderingen av vegstrekningen vil ikke påvirke trafikkmengden. 

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer  

Hovedmålet er å etablere ny bru og veg.    

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene (tredje ledd)  
a) Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven 
kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø 
fredet etter kulturminneloven  
Vern etter naturmangfoldloven eller 
markaloven  

Planen berører ingen verna områder.  

Utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven 
kapittel VI) 

Det er ikke registrert utvalgte naturtype i området (kilde 
www.naturbase.no 

Prioriterte arter  Det er ikke registrert prioriterte arter med eller uten økologisk 
funksjonsområde i det aktuelle området.  
 

Vernede vassdrag  Planen berører ikke vernede vassdrag. 

Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag  Planen berører ingen nasjonale laksefjorder. 

Objekter, områder og kulturmiljø fredet 
etter kulturminneloven  

Planområdet ligger inntil kulturmiljøer fredet etter kulturminneloven.  
 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt 
viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring og reindrift og områder som er særlig 
viktige for friluftsliv  
Truede arter eller naturtyper  - Ingen truede arter eller naturtyper er registrert i området. 

 

Verdifulle landskap  - Ingen verdifulle landskap. 
Verdifulle kulturminner/kulturmiljøer  - Kulturmiljøer/kulturminner registrert i Askeladden. 

 

Nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser  

- Ikke aktuelt  

http://www.naturbase.no/


Områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring og reindrift  

- Ikke aktuelt 

Områder som er særlig viktige for friluftsliv  - Ikke aktuelt 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 27. juni 2008 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 
Statlig planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, 
strandsone, klima- og energiplanlegging 

- Ikke aktuelt 
 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge - Ikke aktuelt 

Rikspolitiske retningslinjer for verna 
vassdrag 

- Ikke aktuelt 

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - Ikke aktuelt. 

d) Større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av 
stor betydning for landbruksvirksomhet 

Områder regulert til landbruk eller LNF(R) - LNF(R) 

LNF(R) i kommuneplanens arealdel - Planområdet ligger som Samferdsel i kommuneplanens arealdel. 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Miljøkvalitetsstandard for vann  - Uendret. 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

 - Trafikkmengden vil ikke øke som følge av tiltaket. 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

Forurensning til luft  - Uendret   

Forurensning til vann  - Uendret  

Forurensning til sedimenter  - Ikke aktuelt. 

Ubehagelig lukt  - Ikke aktuelt  

Støy  - Støyvurdering utføres.  

Stråling  - Ikke aktuelt  

Klimagass  - Planen vil ikke medføre økte klimagassutslipp på strekningen.  

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom 

Flom- og skredfare  - Flomberegninger utføres. 
 
 



Egenskaper ved virkningene (fjerde ledd) 

- Virkningenes intensitet og kompleksitet  
- Sannsynlighet for at virkningene inntreffer 
og når de inntreffer  
- Varighet og hyppighet  
- Mulighet for å begrense eller reversere 
virkningene  
- Om virkningene strekker seg over 
landegrensene  
- Samlede virkninger av forslaget til plan 
eller tiltak og andre eksisterende, 
godkjente eller planlagte planer eller tiltak  

Sammenlignet med en videreføring av dagens situasjon medfører planen 
små miljøvirkninger, slik punktene over gjør rede for. 
 
Konfliktnivået ved realisering av tiltaket vurderes som lite, og berører i liten 
grad særlig sjeldne/viktige forekomster. På denne bakgrunn kan det heller 
ikke være en vesentlig samlet belastning for miljøtemaer som arter, 
naturtyper og økosystemer.  
 
  

 

Konklusjon med begrunnelse:  

Statens vegvesen, som forslagsstiller, har vurdert om reguleringsplan for E134 Høydalsmo, Ofte bru 
og kryss i Tokke kommune utløser krav om konsekvensutredning. Planen faller ikke inn under planer 
og tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Den viktige vurderingen blir dermed om planen medfører 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og utløser krav om konsekvensutredning på dette 
grunnlag.  

Vurderingene er basert på eksisterende kunnskap som er tilført forslagstiller om planområdet iht. 
forskriften tilsier at planen/tiltaket ikke medfører vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og at 
den derfor ikke skal konsekvensutredes.  

Det er Tokke kommune som ansvarlig myndighet som gjør den endelige vurderingen om planen skal 
konsekvensutredes.  

 

 


