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KU-notat 
Sorgenfri Park/Arildsborg detaljreguleringsplan  

Fredrikstad kommune 
 

Vurdering av planlagte tiltak etter forskrift om 
konskvensutredninger (2017-07-01) 

 
Datert 01.07.2020  

 

 
Selv om det nå er snakk om en utvidelse av planområdet, baserer likevel dette KU-notat seg på det 
totale samlede planområdet.   

 
 

 

1. Vurdering av behov for konsekvensutredning etter Forskrift 
om konsekvensutredninger § 6 og 8 

 

Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger, 
siste versjon (2017-07-01).  
 
 
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
 
§ 6 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg I i Forskrift om 

konsekvensutredninger. Av de aktuelle oppfangskriteriene i Vedlegg I er nr. 24 mest relevant:  
Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11 j) 
 
Planlagte tiltak innebærer at det etableres ny bebyggelse med allmennyttige formål (tjenesteyting, 
kontor) i 2 etasjer, dette vil utgjøre cirka 4500 m2.  
 

 
 
§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn.  
 
§ 8 gjelder for planer og tiltak som fanges opp av Vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredning. 

Av de aktuelle oppfangskriteriene i Vedlegg II er nr. 11 j mest relevant:  
Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt 10 b, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.  

 
Planlagte tiltak fanges opp at pkt 10 b i vedlegg II og skal derfor vurderes etter § 10.  
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2. Vurdering etter § 10 
 
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal 
det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets 
lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen 
til egenskaper ved virkninger nevnt i fjerde ledd. 
 
Etter en gjennomgang av kriteriene listet opp i § 10, er det mest relevante bokstav f -

konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning. 
 
Planlagte tiltak innebærer etablering av nye boliger i et området som er sterkt for støy og 
sannsynligvis luftforurensing fra Sarpsborgveien. I forbindelse med planarbeidet må det gjøres 
supplerende analyser vedrørende dette for å sikre at grenseverdiene i retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanlegging og retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

overholdes. Anbefalinger fra aktuelle rapporter vil innarbeides i reguleringsplanen slik at 

nødvendige krav og avbøtende tiltak sikres. Planlagte tiltak vil imidlertid ikke påføre omgivelsene 
mer støy og luftforurensing enn dagens nivå, dette kriterier vurderes derfor å ikke alene slå ut 
kravet om utarbeidelse av konsekvensutredning.  
 
 
 

 
Planlagte tiltak vurderes å ikke utløse krav om konsekvensutredning.  

 
 

 

3. Øvrige avklaringer etter Forskrift om konsekvensutredninger 
§ 9 

 
§ 9. Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 

vurdering etter § 11 eller § 12. For planer etter plan- og bygningsloven skal opplysninger etter 
denne paragrafen foreligge før oppstartsmøte, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. For tiltak etter 
andre lover skal opplysningene foreligge senest ved søknad om tillatelse. Forslagsstiller skal også 
selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn etter § 10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av (a-d): 
 

a) Planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 
rivningsarbeider:  

 
Planlagte tiltak innebærer etablering av nye bebyggelse på en ubebygget tomt.  
Området har en forholdsvis sentral beliggenhet på østsiden med god tilgang til kollektiv transport 
og med gode forbindelser til både kommunale og private tjenestetilbud.  

 
b) Miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn:  

 
Av Miljødirketoratets kartbase (www.miljostatus.no) er det ikke registret noen arter med form for 

vern innenfor eller i nærheten av planområdet.  
 
  

c) Planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 
produksjon av avfall:  

 
Planlagte tiltak legger ikke opp til type virksomheter som medfører ikke utslipp av reststoffer og 
produksjons av avfall, dette anses relevant for virksomheter med mer industriell karakter. I 
forbindelse med anleggsfasen vil det gjeldende regler og forskrifter være styrende for håndtering 
av avfall mv.  

 
d) Forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser: 

 
Planlagte tiltak legger ikke beslag på naturressurser.  


