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Rv. 22 GS Nygårdshaugen-Holmegil; vurdering av KU-forskriften som følge av 
utvidelse av planområdet

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og 
på hvilke vilkår, planer skal gjennomføres.

Dette notatet gir en vurdering av hvorvidt en utvidelse av planområdet av reguleringsplanen
for Rv. 22 GS Nygårdshaugen-Holmegil, utløser KU-krav. Utvidelse av planområdet gjelder en 
alternativ løsning, så det er snakk om tiltak i enten den ene eller andre traseen. Omfanget av 
byggeprosjektet vil derfor i liten grad endres som følge av utvidelsen.

Bakgrunn og planhistorikk
GS-strekningen innenfor planområdet inngår i en helhetlig sykkelplan for Sarpsborg og 
Fredrikstad. Delstrekningen inngår i rute 11 i sykkelplanen og har dermed et betydelig 
potensial for endring av reisemiddelvalg til spesielt sykkel.

Det er ikke eget anlegg for gående og syklende på strekningen, men de har et tilbud i lokalt 
vegnett. Det er ønskelig å gi et bedre tilbud for gående og syklende langs rv.22 ved å knytte 
sammen eksisterende gang- og sykkelveger sør for Nygårdshaugen og nord for Holmegil.

Arbeidet med reguleringsplan for tiltaket ble startet opp i 2015. Planarbeidet ble satt på vent 
i 2019 (før offentlig ettersyn), bl.a. som følge av det var uavklarte forhold knyttet til behov 
for gangkulvert og til reguleringsplanforslag (Bergheim syd) på motsatt side av vegen. Det lå 
også an til at reguleringsplanen ville kreve innløsning av bolighus, og det var derfor ikke 
ønskelig å gå videre med et planforslag der gjennomføring trolig lå flere år fram i tid.

Vurdering av krav om konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven gir utfyllende 
bestemmelser for plan- og bygningslovens krav om at reguleringsplaner som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensutredes, jf. pbl kapittel 4.
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Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes, jf. § 2, og planer som 
krever en nærmere vurdering om konsekvensutredning er nødvendig, jf. § 3 og vedlegg III. 
 
Det ble ikke stilt krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet som ble satt 
på vent i 2019. Utklipp fra planbeskrivelsen angående dette: 
 

2.6 Vurdering av krav om konsekvensutredning 
Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 7 – planer og tiltak 
som alltid skal utredes og § 8 - planer og tiltak som skal utredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. Dette planarbeidet utløser ikke krav til konsekvens-
utredning. Dette er avklart med Sarpsborg kommune under oppstartmøte 16.6.2015. Det er 
utarbeidet et eget notat med de vurderinger som er gjort.  
 
Gjennomføring av planforslaget medfører etter forslagsstillers vurdering få negative, 
vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn med unntak av midlertidig og permanent 
beslag av eksisterende bolig- og næringseiendommer. I en helhetlig vurdering konkluderes det 
med at konsekvensene er akseptable, vurdert mot de positive virkningene for trafikksikkerhet, 
fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk som planforslaget representerer. 

 
 
Ved revisjonen av Forskriften om konsekvensutredninger i 2017 (KU-forskrift av 21. juni 
2017) ble bestemmelsene om hvilke reguleringsplaner som omfattes av forskriften vesentlig 
forenklet. Bestemmelsene gjelder nå bare regulering av tiltak nevnt i vedlegg I eller II i 
forskriften. 
 
Forskriften vedlegg I omfatter større tiltak, mens vedlegg II omfatter mange mindre tiltak. 
Reguleringsplaner som omfatter tiltak nevnt i vedlegg I skal alltid ha planprogram og 
konsekvensutredning. Områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 
skal også alltid ha planprogram og konsekvensutredning etter KU-forskriftens § 6 annet ledd 
bokstav a. 
 
Reguleringsplaner som omfatter tiltak nevnt i vedlegg II skal vurderes nærmere og 
konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. 
Kuforskriften § 8. Det er ikke krav om planprogram for slike planer. Om en reguleringsplan 
omfattes av forskriften skal avklares før varsling av planoppstart, jf.bestemmelsene i 
Kuforskriften §§ 4, 9, 11 og 12. 
 
Statens vegvesen vurderer at etablering av gs-veg mellom Nygårdshaugen-Holmegil ikke er 
et tiltak som omfattes av vedlegg I i KU-forskriften. 
 
Statens vegvesen vurderer at planen heller ikke er utredningspliktig etter forskrift om 
konsekvensutredning § 8. Planen kommer inn under vedlegg II i forskriften (pkt 10 bokstav 
e), men det er vurdert at den ikke er utredningspliktig etter kriteriene i §10. Dette begrunnes 
med følgende egenskaper ved planen, jfr kriteriene a-d under §10: 
 

a) Begrenset størrelse på planområdet 
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b) Tiltaket forutsetter ikke omfattende beslag av naturressurser. Tiltaket planlegges i 
tilknytning til eksisterende veger.

c) Tiltaket vil ikke skape større utslipp eller avfallsproduksjon.
d) Tiltaket vil ikke øke risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer

Det vurderes videre at tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene ikke vil komme i 
konflikt med:

verneområdet, vassdrag, naturtyper eller kulturmiljø fredet etter kulturminneloven
truede arter, naturtyper, verdifulle kulturminner, regionalt viktige mineralressurser 
eller områder som er særlig viktige for friluftsliv.
statlige planretningslinjer, rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer 
større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål
økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet
konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning
vesentlig forurensning eller klimagassutslipp
risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.

Konsekvenser for miljø og samfunn vil uansett blitt utredet og beskrevet i planbeskrivelsen 
for reguleringsplanen, herunder konsekvenser for støy, miljø, nærmiljø og trafikksikkerhet.

Grov skisse av mulig ny løsning som utnytter parallelt vegnett.


