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Bakgrunn og hensikt
Fra 1914 har det blitt drevet psykiatrisk sykehus på Veum. I 2015 ble driften flyttet til det nye
sykehuset på Kalnes i Sarpsborg og sykehusdriften følgelig lagt ned. Fra 1914 og fram til 2001 har
sykehuset hatt en rekke utvidelser.
Veum Park AS (tidligere Veum Smart City AS) kjøpte tidligere Veum sykehus i 2014, en eiendom
bestående av 25.000 m² bygningsmasse. Siden den gang har bygningsmassen vært helt eller delvis
utleid til ulike større og mindre aktører. Bygningsmassen har et generelt behov for oppgradering.
I mai 2015 varslet Veum Park (forslagsstiller) oppstart av detaljreguleringsplan med
konsekvensutredning (KU) for eiendommene med gnr. 214 bnr. 125, 136, 136 og 152. Etter at
varsel om oppstart var avsluttet ble det besluttet hos planmyndighet at området ikke var
reguleringsmodent, og at regulering måtte avvente vurdering i kommuneplanens arealdel.
I gjeldende kommuneplan (2011-23) er området i sin helhet avsatt til bebyggelse og anlegg,
nåværende. Det ble ved oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel i 2017 sendt inn innspill
fra Veum Park AS om å endre formål i kommuneplanens arealdel dels til bolig (1110), blandet
formål bolig/forretning/offentlig privat tjenesteyting (1110/1150/1160) og grønnstruktur (3001).
Innspillet ble i forslag til ny arealdel til kommuneplanen tatt til følge både ved første og andre gangs
utleggelse og er i forslag til ny plan november 2019 avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg,
framtidig. Gjennom bestemmelse er innhold spesifisert, og er i tråd med innspill. Innspillet bygger
på gjennomført mulighetsstudie med alternativvurdering for ulik bruk av arealene. Denne ligger
vedlagt.
Forslagsstiller ønsker å igangsette arbeid med reguleringsplan med hensikt å tilrettelegge for
boligutvikling på tidligere Veum sykehus. Det er i tillegg ønskelig å tilby lokalsamfunnet på Veum og
Ambjørnrød både dagligvare og nærservicefunksjoner innenfor planområdet.
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Planområdet og tiltaket
Planområdet
Foreslått planområde omfattes av deler av eiendom med gnr./bnr. 214/135/0. Planavgrensningen
er satt med utgangspunkt i eksisterende reguleringsplaner i området, samt eiendomsgrenser.
Planavgrensningen rommer et funksjonelt sett helhetlig område, naturlig avgrenset av
omkringliggende, nylig regulert vei.

Figur 1: Foreslått planområde for Veum park med stiplet blå linje. Foreløpig planavgrensning er tegnet i Fredrikstad
kommunes kartklient.

Tiltaket
Tiltaket består i en transformasjon av tidligere Veum sykehus, fra institusjonsdrift til i hovedsak
bolig. Det som ble spilt inn til kommuneplanens arealdel og som også ligger inne i forslag til
boligbyggeprogram, er 250 boenheter med en utbygging i perioden 2021 - 2030. I tillegg til boliger
vil det legges til rette for en dagligvarebutikk, opp mot 1200kvm, samt noe nærhandel og
strøkstjenlig virksomhet, i tråd med kommuneplanens arealdel. Det vil også bli satt av større
områder til park, i samme type struktur som i dag. Det legges opp til en struktur i området som gir
gode rom å bevege seg i som gående og syklende. Det vil tilbys både mindre og større leiligheter og
større rekkehusleiligheter. I tillegg til dette ser forslagsstiller for seg en rekke fellesfunksjoner i
området som vil gjøre Veum til et variert og sosialt boligområde.
I tidlig fase har det vært utviklet en visjon for Veum park. Fagpersoner innen byplanlegging, sosial
bærekraft og gode arkitekter, har sammen utformet Veum etter fire prinsipper for å utvikle et
komplett lokalsamfunn. De fire ledende prinsippene består av:
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Figur 2: Utklipp fra visjonsarbeid til Veum park. Bildene over er illustrasjoner fra
tilsvarende prosjekter
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Foreløpig masterplan for Veum park

Figur 3: Utklippet over viser foreløpig masterplan for Veum park

Figuren over illustrerer foreløpig masterplan for Veum park. Med moderne leiligheter og rekkehus,
sammen med det ærverdige hovedbygget og den modernistiske gymsalen, er Veum et sted med
tidsdybde og identitet. Små og store uterom legger til rette for ulike grupper og forskjellig typer
bruk. Mange fasiliteter, parker og plasser oppfordrer folk til å komme seg ut og være aktive. De
korte avstandene mellom ulik målpunkt legger til rette for gange og sykling.
Figuren under viser foreløpig situasjonsplan for Veum park. Den tidligere «Kvinnesentralen»,
heretter kalt hovedbygningen, utvikles i tråd med godkjent rammesøknad. Det viktige parkdraget
sør for hovedbygningen bevares, og den store alleen opp mot hovedbygningen repareres og
videreføres. I tråd med føringer i kommuneplanen og hensynssoner der bevares
gymsalen/velferdssalen og «Overlegeboligen» lengst nord i planområdet. Den tidligere
hovedbygningen på Veum gård er utenfor planområdet.
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Figur 4: Foreløpig situasjonsplan, Veum park
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Rammer og føringer
Forskrift om konsekvensutredninger
Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet omfattes ikke av § 6
(Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding) eller § 7
(Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding).
Innenfor planområdet er det registrert enkeltkulturminner og ett helt kulturmiljø.
Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter §8 i forskrift om konsekvensutredninger,
som utløser krav til konsekvensutredning, men ikke ha planprogram eller melding. Se vedlegg A for
dokumentasjon.

3.1.1

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Hensikten er å oppnå en bedre samordning av areal- og transportplanlegging i kommunene og på
tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. «Planlegging av arealbruk og transportsystem
skal femme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
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trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette
for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
3.1.2

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Hensikten er å sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere
klimagassutslipp og bidrar til at klimatilpasning ivaretas, og å sikre mer effektiv energibruk og
miljøvennlig energiomlegging i kommunene. Retningslinjene sier at kommunene og
fylkeskommunene skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, der
det også tas hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet.

3.1.3

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Hensikten er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging. Retningslinjene stiller
blant annet krav om vurdering av konsekvenser for barn og unge i planleggingen, foreta en samlet
vurdering av barn og unges oppvekstmiljø, utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter
om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, og organisere
planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram.

3.1.4

Fylkesplan – Østfold mot 2050 (2018)
Fylkesplan «Østfold mot 2050»[2] ble vedtatt 22.08.2018, og omfatter hele Østfold fylke. Det er
definert tre hovedtemaer i planen: Klima og miljø, verdiskapning og kompetanse samt levekår og
folkehelse.
Fylkesplanen inneholder en overordnet arealstrategi for Østfold, samt regionale arealstrategier.
Planområdet har arealstatus eksisterende tettbebyggelse og ligger innenfor langsiktig grense for
framtidig bebyggelse i fylkesplanens arealkart.

Veum park

Figur 5: Utklipp fra Østfold fylkeskommunes kartklient, som viser eksisterende og framtidig tettbebyggelse

Relevante retningslinjer fra fylkesplanen er blant annet:
•

I lokalsentra skal det legges vekt på nærhet til transportnettet og effektive og trafikksikre
transportløsninger for gange og sykkel, kollektiv og annen transport.
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•

Utvikling i bydelssentre og knutepunkter utenfor bysentrum skal ikke konkurrere med
sentrum.

•

I lokalsentre bør innbyggernes daglige behov tilfredsstilles så nær boligen som mulig og
innen gang- og sykkelavstand.

Forholdet til kommuneplanens arealdel
Det foreligger nå et nytt forslag til kommuneplanens arealdel. Relevante forhold herfra gjengis
under, i tillegg til gjeldende plan.
3.2.1

Gjeldende kommuneplan (2011-2023)

Figur 6: Gjeldende kommuneplan (2011-2023). Veum er avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg

Figuren over viser status i gjeldende kommuneplan. Området er avsatt til eksisterende bebyggelse
og anlegg, uten noen angivelse av underformål. Eksisterende bebyggelse og anlegg rommer alle
typer byggeformål, som for eksempel boligbebyggelse, offentlig eller privat tjenesteyting,
næringsbebyggelse, idrettsanlegg m.fl.
Veum ble ikke omtalt i kommunens boligbyggeprogram i 2011, da det på dette tidspunktet var for
tidlig å anslå omfang på ny utvikling, og sykehuset på Veum fremdeles var i drift.
Planlagt arealbruk og innhold er i tråd med de føringer som ligger i gjeldende plan, som avsetter
området til eksisterende bebyggelse og anlegg.
3.2.2

Ny kommuneplan november 2019
Området til Veum park ble i forslag til ny kommuneplan november 2019 avsatt med formål
kombinert bebyggelse og anlegg (KB2). I bestemmelsenes kap. 7.2 «Føringer for
utbyggingsområder» er det følgende føringer for området:
Innenfor feltet tillates boliger, tjenesteyting og forretning. I reguleringsplan skal det vurderes å sette
av tomt for ny skole. Annen handel enn dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig virksomhet
tillates ikke. Hensynet til det historiske anlegget skal vektlegges. Av hensyn til flomutsatte områder i
lavere terreng, skal det etableres fordrøyningsbasseng som gir økt fordrøyning av overvann fra
området før første bolig tas i bruk.
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Det planlagte innholdet i Veum park er i tråd med det som er nevnt over som føringer for området.
Det vil i reguleringsplanarbeidet vurderes, i samråd med Fredrikstad kommune, eventuelt behov for
ny skole i området. Om mulig, og det ikke forsinker oppstart, ønsker vi å avklare dette allerede i
oppstartsmøtet.
Foreløpig planlagt arealbruk for området består i en boligutbygging opp mot 250 boenheter i ulike
byggetrinn, samt et område for offentlig/privat tjenesteyting bestående av dagligvare, nærhandel
og strøkstjenlig virksomhet. Fordeling av funksjoner og hvilke reguleringsformål det er
hensiktsmessig å benytte, vil vurderes i det videre arbeidet.
Hensynet til det historiske anlegget vil bli ivaretatt. Det foreligger allerede en rammetillatelse for
hovedbygget, som er en del av en større hensynssone. Gymsalen, som det også er knyttet
hensynssone til, vil bli videreført i det videre arbeidet. Det er allerede utført arkeologiske
utgravinger i området, noe som gjenspeiler seg i det båndlagte området vist i kartet under. Dette
båndlagte området vil utgjøre et viktig parkdrag i området, som ikke bare bevarer de
kulturhistoriske viktige funnene i bakken, men også bidrar til å opprettholde landskapsformen
rundt hovedbygget.
Når det gjelder krav til fordrøyningsbasseng vil det som en naturlig del av planarbeidet vurderes
hvordan overvannet skal håndteres. Det kan være det er en annen løsning enn fordrøyningsbasseng
som er svaret på tilfredsstillende overvannshåndtering, men dette vil utredes nærmere og besluttes
i samråd med Fredrikstad kommune.

Figur 7: Forslag til ny kommuneplan, november 2019. Området er der avsatt til kombinert
bebyggelse og anlegg.
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Figur 8: Figuren over er utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient, og viser gjeldende
reguleringsplaner i området.

Forholdet til tilgrensende reguleringsplaner
Under følger en redegjørelse av de reguleringsplanene som anses å være relevante for Veum park.

10214972-01-PLAN-NOT-01

11. desember 2019 / Revisjon 01

Side 9 av 31

Detaljreguleringsplan Veum park

multiconsult.no

Planinitiativ

3.3.1

B113 Brønnerød, plan ID 01061011

Figur 9: Figuren over er utklipp fra reguleringsplankartet for plan for Brønnerødlia, plan ID 01061011.

Brønnerødlia er et kommunalt område, utviklet av Fredrikstad kommune. Formålet med
planarbeidet er å legge til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse,
blokkbebyggelse, offentlig bebyggelse (utvidelse av barnehage), offentlige trafikkområder,
fellesområder og friområder. Området er ennå ikke i 2019 startet utbygget.
Innenfor planen legges det til rette for 44 nye tomter for frittliggende eneboliger samt noe
konsentrert småhusbebyggelse og lavblokkbebyggelse. Eneboliger er den dominerende boligtypen.
Det legges også til rette for utvidelse av den eksisterende barnehagen Trollstua som ligger rett øst
for Veum park.
Reguleringsplanen regulerer veien Veum allé/ deler av Hestehagen som kjørevei med tilliggende
gang- og sykkelvei. Planavgrensningen til Veum park foreslås på sør og vestsiden av denne.
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Eksisterende situasjon
Arealbruk

Figur 10: Utklipp fra bilde viser Veumområdet fra den tiden da det var aktiv sykehusdrift (kilde: NRK).

Bygningsmassen har stort behov for oppgradering. Området består av bebyggelse tilpasset den
institusjonen som en gang var her, samt større parkdrag, avgrenset av landbruksområder og
boligområder. Bildet over viser at det er stor bygningsmasse i dag innenfor planområdet. Det har
vært utfordrende å finne innhold som passer til den funksjonen byggene opprinnelig hadde. Det er
flere verneverdige bygninger innenfor området.

Stedets karakter
Stedet bærer i dag preg av å være et større, forlatt institusjonsområde. Området består imidlertid
blant annet av den storslåtte hovedbygningen med tilhørende allé, og andre bygninger med
historisk sus i et større jordbruksområde, som gir området en historisk kontekst.

Landskap
Veum sykehus er bygget på innmark og terrenget er derfor relativt flatt. De skogkledde små åsene
rundt, som Krikenåsen, har derimot kraftig stigning. Selve utbyggingsområdet ved og rundt
sykehuset er godt egnet for bygging. Se under for illustrasjon av siktakser/framtredende
landskapsrom, og figur som viser terrengformer.
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Figur 11: Bildene over er illustrasjoner som viser framtredende siktakser, gjengitt fra vedlagte mulighetsstudie.

Kulturminner og kulturmiljø
Det finnes en rekke automatisk fredete kulturminner i nærområdet. Det ble i 2016 gjennomført
arkeologisk registrering i forbindelse med tidligere oppstart av reguleringsplanarbeid her.
I nytt forslag til kommuneplan (2019) er det gitt føringer for kulturminner i området.
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Figur 12: Utklipp fra nytt forslag til kommuneplanens arealdel (nov. 2019), som viser områder med hensynssone
kulturmiljø og områder båndlagt etter kulturminneloven.

Bebyggelsen på Veum er preget av tre perioder (kilde: Mulighetsstudie, 2018):
•

Gårdsbruk: På 1800-tallet var eiendommen en del av gårdsbruket Veum med Kriken eid av
skipskaptein Anders Mørch. Ved takst 1834 bestod gården av en hovedbygning i 2 etasjer
med 12 værelser og kjøkken som senere ble brukt som legekontor og forvalterbolig, og en
låve som senere ble revet.

•

Veum asyl: Sykehuset ble tegnet av arkitekt Biong og innviet 16.06.1914. Det hadde 180
plasser, 120 plasser i Centralavdeling og 20 i hver av de tre koloniene. Asylet ble innviet, og
dagen etter kom de første pasientene fra Gaustad. Hovedbygget var fysisk delt i to med en
tykk mur der kvinner var på den ene siden og mennene på den andre. I 1926 byttet man
navn til Veum sykehus, og i 1938 var Mannsentralen ferdig.

•

Østfold psykiatriske sykehus: I 1966 ble sykehuset utvidet med en rekke avdelinger under
mottoet «pasienten i fokus». Senere ble det oppført flere enkeltbygg. I 1979 ble
mannsentralen fradelt og solgt. Den ble inntil nylig brukt som asylmottak.

Hovedbygningen, med alléen mot nord og noe omkransende landskap, samt den gamle gymsalen
har fått hensynssone kulturmiljø. Parkdraget sør i planområdet har fått båndleggingsskravur i
kommuneplanens arealdel. Parkdraget er tenkt videreført i reguleringsplanen.

Naturverdier
BioFokus gjorde i 2016 en kartlegging av naturmangfold innenfor planområdet i forbindelse med
tidligere oppstart av dette planarbeidet. Kartleggingen fokuserte på naturtyper iht. DN-håndbok 13,
rødlistearter (i hovedsak av karplanter, sopp og lav) samt vilt (i hovedsak fugl). Det var på den tiden
ikke tidligere kartlagt naturtyper i området, men det forelå en del registreringer av fugl i
Artsobservasjoner (Artsdatabankens base for enkeltpersoner og frivillige organisasjoner).
Hos naturbase.no er det disse observasjonene som nå ligger inne (des. 2019):
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Figur 13: Utklippet over er fra www.naturbase.no, og viser hvilke naturtypelokaliteter som er i området.

Planområdet har generelt en del naturverdier knyttet til parkarealer med en del store trær og små
skogholt med mer eller mindre naturlig vegetasjon. Disse parkarealene og restene av natur har en
landskapsøkologisk betydning og er ikke minst viktig for fuglelivet på et lokalt nivå. Ved feltarbeidet
ble det registrert fem 2arter av særlig stor forvaltningsinteresse» i området. Fire av disse består av
naturtypen store gamle trær, mens den siste kategoriseres som erstatningsbiotop på tresatt mark
(park).

Rekreasjon og friluftsliv, inkludert barn og unges interesser
I tiden da Veum sykehus var i drift ble parkanlegg og området for øvrig brukt i det daglige som en
del av driften. I forbindelse med stedsanalysen i lokalsamfunnsrapporten for
Ambjørnrød/Veum/Strand fra 2001 ble det gjennomført en barnetråkkundersøkelse. I denne
undersøkelsen ble det kartlagt lekeområder, hvilke områder som oppleves utrygge og hvor man går
og sykler som barn. Tidligere Veum sykeshus ble ikke avmerket i noen av temakartene. Området ble
ikke brukt som lekeområde, det var ikke et område som opplevdes som utrygt, og det var heller
ingen som brukte noen av internveiene i området når de gikk eller syklet. Det oppgis kun at noen få
(mellom 1 og 10) brukte Veum allé som sykkelvei.

10214972-01-PLAN-NOT-01

11. desember 2019 / Revisjon 01

Side 14 av 31

Detaljreguleringsplan Veum park

multiconsult.no

Planinitiativ

Figur 14: Fra barnetråkkundersøkelsen i Stedsanalyse for Ambjørnrød/Veum/Strand (2001).

Funnene i undersøkelsen kan nok skyldes at området i tiden da sykehuset var i drift ble oppfattet
som et avstengt sted, hvor man ikke oppholdt seg. I dag, selv om sykehuset er fraflyttet og det er
lite aktivitet i området, er det ingen grunn til å tro at det er flere barn som oppholder seg her eller
bruker området til lek. Området kan oppfattes som et litt øde sted med lite aktivitet som
sannsynligvis føles utrygt og avvisende for mange.
Området ligger helt i kanten av Fredrikstadmarka, som er et mye brukt utfartssted. Mange som skal
ut i marka parkerer rett i utkanten av planområdet. Fredrikstad skiklubb har også et nylig anlagt
rulleskianlegg rett i nærheten.
I umiddelbar nærhet til Veum Park ligger Trollstua barnehage. Dette er en kommunal barnehage.
Det er i reguleringsplan satt av mer plass til Trollstua barnehage gjennom reguleringsplan B113
Brønnerød. Ved Ambjørnrød skole ligger Ambjørnrød barnehage, også en kommunal barnehage.
Ved Veumveien ligger en privat barnehage; Veum familiebarnehage.
Veum Park sine områder sokner til Ambjørnrød skole. Gang- og sykkelavstand til Ambjørnrød skole
er ca. 1 km.
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Figur 15: Illustrasjon som viser korteste vei til Ambjørnrød skole når gangvegen ved Hestehagen blir realisert.

Nærmeste ungdomsskole er Kvernhuset ungdomsskole, i underkant av 2 km gang- og
sykkelavstand. Når de vedtatte reguleringsplanene i området realiseres reduseres avstanden til 1,6
km.
Det har i tidligere skolebruksplaner (Skolebruksplan 2015-26) kommet fram at det et stykke ut i
perioden kan bli utfordringer med kapasiteten på Ambjørnrød skole.

Landbruk
Planområdet berører ikke landbruksområder. Det er imidlertid større landbruksområder i
umiddelbar nærhet.

Trafikk
Veumveien hadde i 2017 en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 5600 kjøretøy pr. døgn. Evenrødveien (fv. 381)
hadde på samme tid en ÅDT på ca. 2900 kjøretøy pr. døgn. Evenrødveien (fv. 381) er hovedadkomst
til området.

Teknisk infrastruktur
Planområdet er et område som tidligere har vært i bruk til sykehusdrift. Det er følgelig mye
infrastruktur i grunnen som kan utnyttes videre. Området omfattes ikke av konsesjonsområde for
fjernvarme. Det skal i planarbeidet vurderes gode, framtidsrettede energiløsninger for området.
Det ble i nytt utkast til kommuneplanens arealdel (nov. 2019) stilt krav om fordrøyningsbasseng.
Det vil som en naturlig del av planarbeidet vurderes håndteringen av overvann. Som nevnt tidligere
kan det være en annen løsning enn fordrøyningsbasseng som er svaret på tilfredsstillende
overvannshåndtering, men dette vil utredes nærmere og besluttes i samråd med Fredrikstad
kommune.
Detaljer rundt kapasitet og tilkobling avklares gjennom planleggingsarbeidet.
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Grunnforhold
Det er god oversikt over grunnforholdene på tomta. Det har vært utarbeidet en datarapport over
grunnforholdene som viser at fjelldybdene generelt er mellom 2-10 m. Unntaket er i nordøst hvor
det er 13 m til fjell i tre borpunkter og 18 m til fjell i ett borpunkt. Sydøst på tomta er det opp mot
20 m til fjell på partier. I skråningen vest for tomta varierer fjelldybden mellom 2 m og 26 m.
Det er kvikkleire øst på området, og på jordet sørvest for tomta. I tillegg er det funnet
sprøbruddsleire, dvs. leire som mister det vesentlige av styrken ved omrøring, nordøst og nordvest
på tomta, og i skråningen vest for tomta.
På grunn av kvikkleire i området er det krav om at det gjennomføres en geoteknisk ROS-analyse
med tredjepartskontroll i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.

Støy og luftkvalitet

Figur 16: Utklipp fra Fredrikstad kommune sin kartklient som viser rød og gul støysone fra Veumveien fv. 381.

Figuren over viser at planområdet ligger godt utenfor det som er rød og gul støysone med dagens
trafikk langs fv. 381[3].
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Figur 17: Utklipp fra Nasjonalt beregningsverktøy – luftsonekart

Utklippet over viser Veum i kart som viser luftsonekart, i Nasjonalt beregningsverktøy for
luftsonekart, produsert av NILU. Kartet viser at Veum er langt unna områder som potensielt kan
være utsatt for dårlig lokal luftkvalitet.

Risiko og sårbarhet
Risiko og sårbarhet vil vurderes nærmere som en del av planarbeidet. Grunnforhold og overvann
antas å være aktuelle temaer.

5

Forventende konsekvenser av tiltaket og aktuelle utredningstemaer
Tiltaket medfører at det, når hele prosjektet er ferdig utviklet, blir til sammen 250 nye boenheter
på Veum som ikke er der i dag.
Følgende tema antas å være aktuelle utredningstemaer for konsekvensutredningen:
•

Kulturminner

•

Naturmangfold

•

Landskap og landskapsvirkning

Det er viktige kulturminner å ta hensyn til i området, noe som allerede i tidlig fase har vært en
tydelig føring som har bidratt til å strukturere området på en god og helhetlig måte. Konsekvenser
for kulturminner er et naturlig utredningstema for en konsekvensutredning. Det samme er
naturmangfold. Landskap og landskapsvirkning foreslås også å inngå i en konsekvensutredning.
Trafikk blir også et viktig tema i planarbeidet, men antas ikke hensiktsmessig å inntas i en
konsekvensutredning. Det vil bli gjort en trafikkfaglig utredning med konsekvenser av tiltaket som
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utgangspunkt, slik som Statens vegvesen beskriver i tidligere varsel om oppstart, i brev fra
29.06.2015.
Utbygging av området medfører økt press på eksisterende infrastruktur, som skole og barnehage,
samt den tekniske infrastrukturen i området. Det har allerede vært ganske stor aktivitet på Veum,
så den tekniske infrastrukturen ligger godt til rette for ny bruk. Men, det skal tilpasses
boligformålet, og det skal tenkes nytt blant annet når det gjelder hvordan man henter og bruker
energi.
Omfang og konsekvenser av trafikk, teknisk infrastruktur og øvrige temaer inngår som vanlig som
del av planbeskrivelsen og vil bli belyst i det videre planarbeidet.

6

Vesentlige interesser og forventede interessekonflikter
Utvikling av området er i tråd med kommuneplanens arealdel, både eksisterende og foreslått ny
plan (nov. 2019) samt fylkesplan for Østfold. Det forventes derfor ingen konflikter knyttet til
etablering av boliger med dagligvare og nærservice her. Det forventes heller ingen andre
interessekonflikter, da det ikke er noen andre grupper enn eier som har vesentlige interesser
knyttet til planområdet.

7

Prosesser for samarbeid og medvirkning
Det vil legges opp til medvirkning jf. plan- og bygningsloven § 5. Dette inkluderer varsel om
oppstart, høring, og offentlig ettersyn av planforslag. Det planlegges åpne møter i forbindelse med
varsel om oppstart av planarbeid og ved høring av planforslag. Dialogmøter med berørte vil
vurderes fortløpende og gjennomføres etter behov.

8

Referanser
[1]

[2]
[3]

[4]

9

Lokalsamfunnsrapport Ambjørnrød/Veum/Strand:
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/kmb/barekraftigsamfunn/stedsanalyser-lokalsamfunn/stadsanalyse-ambjornrod.pdf
Fylkesplan for Østfold; Østfold mot 2050
Fredrikstad kommunes kartklient;
https://geo.fredrikstad.kommune.no/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=dc9e4
b04fedb48dda0413a5ce5c65de5
Grunnforhold datarapport, Multiconsult, 2016, dokumentkode 512307-1-RIG-RAP-001

Vedlegg
Vedlegg A: Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
Vedlegg B: Mulighetsstudie Veum park, Multiconsult og LINK Arkitektur, 2017 (eget dokument)
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Vedlegg A: Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
Vurdering av krav til konsekvensutredning
§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding
I det påfølgende gjøres det en vurdering av forholdet mellom planarbeidet og § 6 i forskrift om
konsekvensutredninger, som gjelder planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram eller melding.
§6

Forslagsstillers vurdering

Bokstav 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

Ikke relevant. Planarbeidet gjelder
detaljreguleringsplan.

Bokstav b) reguleringsplaner etter plan- og
Ikke relevant, se vurdering av vedlegg I
bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra nedenfor.
dette er reguleringsplaner der det konkrete
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan
og der reguleringsplanen er i samsvar med
denne tidligere planen
Bokstav c) tiltak i vedlegg I som behandles etter Ikke relevant.
andre lover enn plan- og bygningsloven.

Vedlegg I

Forslagsstillers vurdering

1. Råoljeraffinerier (med unntak av
virksomheter som utelukkende produserer
smøremidler av råolje) og anlegg for
omdanning til gass og væske av 500 tonn kull
eller oljeskifer eller mer pr. døgn.

Ikke relevant.

2. a) Varmekraftverk og andre
forbrenningsinstallasjoner, også mobile og
midlertidige gasskraftverk, med en
energiproduksjon på minst 150 MW (mindre
anlegg omfattes av vedlegg II nr. 3a).
b) Kjernekraftverk og andre kjernereaktorer,
herunder avvikling eller nedlegging av slike
(med unntak av forskningsanlegg for
produksjon og omdanning av spaltbare og
fertile stoffer der maksimal kraft ikke
overstiger 1 kW vedvarende mengde).

Ikke relevant.
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3. a) Anlegg for opparbeiding av bestrålt
kjernebrensel
b) Anlegg beregnet:
i) på produksjon eller anrikning av
kjernebrensel ii) på bearbeiding av bestrålt
kjernebrensel eller avfall med høy
radioaktivitet iii) på disponering av bestrålt
kjernebrensel iv) utelukkende på
disponering av radioaktivt avfall
v) utelukkende på lagring (planlagt å vare mer
enn 10 år) av bestrålt kjernebrensel eller
radioaktivt avfall på annet sted enn
produksjonsstedet.

Ikke relevant.

4. a) Integrerte anlegg for førstegangssmelting
av støpejern og stål
b) Anlegg for produksjon av ikke-jernholdige
råmetaller fra malm, konsentrater eller
sekundærråstoffer ved hjelp av metallurgiske,
kjemiske eller elektrolytiske prosesser.

Ikke relevant.

5. Anlegg for utvinning av asbest og for
behandling og bearbeiding av asbest og
produkter som inneholder asbest: når det
gjelder asbestsementprodukter, med en årlig
produksjon på over 20 000 tonn ferdige
produkter; når det gjelder friksjonsmateriale,
med en årlig produksjon på over 50 tonn
ferdige produkter; og når det gjelder annen
anvendelse av asbest, med et årlig forbruk på
over 200 tonn.

Ikke relevant.
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Ikke relevant.
6. Integrerte kjemiske installasjoner, dvs.
anlegg for fremstilling i industriell målestokk av
stoffer ved hjelp av kjemiske
omdanningsprosesser, der flere enheter ligger
ved siden av hverandre og funksjonelt sett
hører sammen, og som er beregnet på:
a)
Fremstilling av organiske basiskjemikalier
b)
Fremstilling av uorganiske
basiskjemikalier
c)
Fremstilling av fosfor-, nitrogen- eller
kaliumgjødsel (ren eller sammensatt gjødsel) d)
Fremstilling av basisprodukter for
plantevernmidler samt biocider
e)
Fremstilling av farmasøytiske
basisprodukter ved hjelp av kjemiske eller
biologiske metoder
f)
Fremstilling av sprengstoff.
7. a) Jernbanelinjer for langdistansetrafikk.
Flyplasser med en rullebane på 1600 meter
eller lengre (mindre tiltak omfattes av vedlegg
II nr. 10d)
b)
Motorveier og andre avkjørselsfrie veier
som er forbeholdt motorisert trafikk
c)
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
d)
Forstads- og T-baner med
investeringskostnader på mer enn 750
millioner kr
e)
Andre vei- og jernbanetiltak med
investeringskostnader på mer enn 750
millioner kr. (mindre jernbaneanlegg omfattes
av vedlegg II nr. 10c, mindre veier omfattes av
vedlegg II nr. 10e).

Ikke relevant.

8. a) Etablering av innlands vannveier og
havner for trafikk på innlands vannveier der
skip over 1 350 tonn kan seile (mindre tiltak
omfattes av vedlegg II nr. 10f)

Ikke relevant.
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Ikke relevant.
b) Nyetablering av farleder, havner og
havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan
seile og anløpe. Ferjekaier inngår i punkt 7b, 7c
eller 7e.
9. Anlegg for behandling av farlig avfall ved
forbrenning, kjemisk behandling som definert i
bilag I til Europaparlamentets og Rådets
direktiv 2008/98EF av 19. november 2008 om
avfall, avsnitt D9 eller deponering av farlig
avfall i jorden.

Ikke relevant.

10. Avfallsanlegg for behandling av
husholdnings- og næringsavfall ved forbrenning
eller kjemisk behandling med en kapasitet på
mer enn 100 tonn per dag (mindre anlegg
omfattes av vedlegg II nr. 11b).

Ikke relevant.

11. Anlegg for grunnvann der den mengden
vann som tas ut eller infiltreres utgjør minst 10
millioner m³ pr. år.

Ikke relevant.

12. a) Anlegg for transport av vann mellom
nedbørfelt der denne transporten har som mål
å motvirke eventuell vannmangel, og der
mengden vann som transporteres overstiger
100 millioner m³ pr. år

Ikke relevant.

b) I alle andre tilfeller; konsesjonspliktige
anlegg for transport av vann mellom nedbørfelt
der den gjennomsnittlige vannmengde i det
nedbørfeltet det transporteres vann fra
overstiger 2000 millioner m³ pr. år gjennom
flere år, og der den transporterte
vannmengden overstiger 5 % av denne
mengden (mindre tiltak omfattes av vedlegg II
nr. 10).
I begge tilfeller unntas transport av drikkevann
gjennom rørledninger.
13. Renseanlegg for spillvann med en kapasitet
på over 150 000 personekvivalenter (mindre
tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11c).
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14. Utvinning av olje og naturgass i
kommersiell hensikt der utvunnet mengde
overstiger 500 tonn pr. dag for olje og 500 000
m³ pr. dag for gass (mindre tiltak omfattes av
vedlegg II nr. 2e).

Ikke relevant.

15. a) Dammer og andre anlegg for
oppdemming eller varig lagring av vann
dersom mengde oppdemmet eller lagret vann
overstiger 10 millioner m³ (mindre tiltak
omfattes av vedlegg II nr. 10g)
b) Vannkraftverk med en årlig produksjon
over 40 GWh (mindre tiltak omfattes av
vedlegg II nr. 3h)

Ikke relevant.

16. Rørledninger med en diameter på over 800 Ikke relevant.
mm og en lengde på over 40 km:
a)
Til transport av gass, olje og kjemikalier
b)
Til transport av CO₂ -strømmer med
sikte på geologisk lagring, med tilhørende
pumpestasjoner (mindre tiltak omfattes av
vedlegg II nr. 10i).
17. Anlegg for intensivt fjørfe- eller svineavl
med plass til mer enn (mindre tiltak omfattes
av vedlegg II nr. 1e):
a) 85 000 broilere, 60 000 høner
b) 3 000 slaktegriser (over 30 kg) eller
c) 900 purker.

Ikke relevant.

18. Industrianlegg for:
a)
Produksjon av papirmasse av tømmer
eller lignende fibermateriale
b)
Produksjon av papir og papp med en
produksjonskapasitet på mer enn 200 tonn pr.
dag (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr.
8a).

Ikke relevant.

19. Uttak av malmer, mineraler, stein, grus,
sand, leire eller andre masser dersom minst
200 dekar samlet overflate blir berørt eller
samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m³
masse, eller uttak av torv på et område større
enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av
vedlegg II nr. 2a.

Ikke relevant.
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20. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med
spenning 132 kV eller høyere og en lengde på
mer enn 15 km.
21. Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske
eller kjemiske produkter med en kapasitet på
200 000 tonn eller mer.

Ikke relevant.

22. Anlegg for CO₂ -fangst med sikte på
geologisk lagring fra anlegg som omfattes av
dette vedlegg eller av petroleumsloven.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

23. Lagringsanlegg for geologisk lagring av CO₂, Ikke relevant.
dvs. et bestemt område innenfor en geologisk
formasjon som anvendes til geologisk lagring
av CO₂ og tilhørende overflate- og
injeksjonsinstallasjoner (med unntak av anlegg
som benyttes til forskning, utvikling og
utprøving av nye produkter og prosesser med
samlet påtenkt lagringskapasitet under 100 000
tonn).
24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat Ikke relevant, tiltak innenfor dette formålet er
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål antatt å være langt under 15 000 m².
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).

25. Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke
er i samsvar med overordnet plan.

Ikke relevant.

26. Større militære skyte- og øvingsfelt.

Ikke relevant.

27. Omlasting av olje og gass fra skip til skip av
et visst omfang eller frekvens.

Ikke relevant.

28. Vindkraftanlegg med en installert effekt på
mer enn 10 MW (mindre tiltak omfattes av
vedlegg II nr. 3h).

Ikke relevant.
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29. Verneområder større enn 250 km².

Ikke relevant.

Ikke relevant.
30. Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i
Vedlegg I der utvidelsen eller endringen i seg
selv overstiger størrelseskriteriene i vedlegget.
For utvidelser og endringer av tiltak etter annen
lov enn plan- og bygningsloven gjelder ikke krav
til melding og behandling etter kapittel 4.
Der det ikke er gitt oppfangingskriterier skal
utvidelsen eller endringen vurderes etter
forskriften kapittel 3. Tilsvarende gjelder for tiltak
i vedlegg I som utelukkende eller hovedsakelig
tjener til utvikling og prøving av nye metoder
eller produkter, og som ikke pågår i mer enn to
år.

Delkonklusjon: Planarbeidet utløser ikke krav til planprogram og konsekvensutredning etter § 6 i
forskrift om konsekvensutredninger.

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

Forslagsstillers vurdering

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

Tiltak behandles ikke etter energi-, vannressurseller vassdragsreguleringsloven

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

Ikke relevant.

Delkonklusjon: Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning etter §7 i forskrift om
konsekvensutredninger.
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§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10,
men ikke ha planprogram eller melding:
§8

Forslagsstillers vurdering

Bokstav 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

Se vurdering av vedlegg II nedenfor

Bokstav b) tiltak i vedlegg II som behandles
etter en annen lov enn plan- og bygningsloven.

Ikke relevant.

Vedlegg II

Forslagsstillers vurdering

1. Jordbruk, skogbruk og akvakultur
2. Utvinningsindustri
3. Energianlegg
4. Produksjon og bearbeiding av metall
5. Mineralindustri
6. Kjemisk industri
7. Næringsmiddelindustri
8. Tekstil-, lærvare,- trevare- og papirindustri
9. Gummiindustri
10. Infrastrukturprosjekter

Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.

Bokstav a) Utviklingsprosjekter for
industriområder.

Ikke relevant.

Bokstav b) Utviklingsprosjekter for by- og
tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og
parkeringsanlegg.

Tiltaket er et utviklingsprosjekt innenfor
tettstedet Fredrikstad-Sarpsborg, inneholder
ikke kjøpesenter eller store parkeringsanlegg.

Bokstav c) Bygging av jernbane og anlegg for
omlasting av gods, samt terminaler som
betjener flere transportsystemer.

Ikke relevant.

Bokstav d), i Bygging av flyplasser
Bokstav d), ii Landingsplass for helikopter.

Ikke relevant.
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Bokstav e), i Bygging av veier

Ikke relevant.

Bokstav e), ii Bygging av havner og
havneanlegg, herunder fiskehavner og
offshorerelaterte havner

Bokstav f) Bygging av innlands vannveier som
ikke omfattes av vedlegg I, samt kanalisering
og flomsikring.

Ikke relevant.

Bokstav g) Demninger og anlegg for
oppdemming eller varig lagring av vann.

Ikke relevant.

Ikke relevant.
Bokstav h) Sporveier, høybaner og
undergrunnsbaner, svevebaner og lignende
baner av bestemte typer som utelukkende eller
hovedsakelig blir brukt til persontransport.
Bokstav i) Rørledninger for transport av CO₂
strømmer med sikte på geologisk lagring.

Ikke relevant.

Bokstav j) Vannledningsanlegg over større
avstander.

Ikke relevant.

Bokstav k) Bygging av erosjonsforebyggende
kystanlegg og vannbygging til sjøs som kan
medføre endringer av kysten, f.eks. diker,
moloer, sjeteer og andre bygg til vern mot
havet, bortsett fra vedlikehold og
gjenoppbygging av slike anlegg.

Ikke relevant.

Bokstav l) Anlegg for uttak eller kunstig
infiltrasjon for gjenoppbygging av grunnvann.

Ikke relevant.

Bokstav m) Anlegg for transport av
vannressurser mellom nedbørfelt.

Ikke relevant.

11. Andre prosjekter
a) Permanente konkurranse-, og testbaner for
bil og motorsykkel

Ikke relevant.

b) Anlegg for avfallsdisponering basert på
forbrenning

Ikke relevant.

c) Renseanlegg for spillvann

Ikke relevant.

d) Opplagringsplasser for slamavleiring

Ikke relevant.

10214972-01-PLAN-NOT-01

11. desember 2019 / Revisjon 01

Side 28 av 31

Detaljreguleringsplan Veum park

multiconsult.no

Planinitiativ

e) Lagring av skrapjern, herunder
opphoggingsplasser for kjøretøyer

Ikke relevant.

f) Lagring av skrapjern, herunder
opphoggingsplasser for kjøretøyer

Ikke relevant.

g) Anlegg for produksjon av syntetiske
mineralfibrer

Ikke relevant.

h) Anlegg for gjenvinning eller destruering av
eksplosjonsfarlige stoffer

Ikke relevant.

i) Destruksjonsanlegg for dyreskrotter
j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke
inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål

Ikke relevant.
Ikke relevant.

k) Deponier for masse på land og i sjø større
enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse

Ikke relevant.

12. Turisme og fritid
13. Utvidelser eller endringer

Ikke relevant.
Ikke relevant.

§ 10

Forslagsstillers vurdering

Planens eller tiltakets karakter
a) Størrelse, planområde og utforming

Planarbeidet omfatter transformasjon av
eksisterende bygningsmasse som vil gi nytt
innhold til eksisterende område. Dette er
vurdert å ha virkning for miljø og samfunn.
b) bruken av naturressurser, særlig arealer,
Planarbeidet vil ikke medføre betydelig bruk av
jord, mineralressurser, vann og biologiske
naturressurser, da det meste av området er
ressurser
bebygget allerede.
c) avfallsproduksjon og utslipp
Planarbeidet vil ikke medføre betydelig
avfallsproduksjon og utslipp.
d) risiko for alvorlige ulykker og/eller
Planarbeidet antas ikke å medføre spesiell risiko
katastrofer.
for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. Risiko
og sårbarhet vil utredes som en del av
planarbeidet.
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan
medføre eller komme i konflikt med:
Det ligger innenfor planområdet område som
a) verneområder etter naturmangfoldloven
er automatisk fredet kulturminne (Veum
kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte
sykehuspark). Det ligger flere kulturminner rett
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI),
i nærheten av planområdet.
prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale
laksefjorder og laksevassdrag, objekter,
områder og kulturmiljø fredet etter
kulturminneloven
Det ligger noen registrerte arter av stor/svært
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle
landskap, verdifulle kulturminner og
stor forvaltningsinteresse innenfor området.
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige
mineralressurser, områder med stor betydning
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for samisk utmarksnæring eller reindrift og
områder som er særlig viktige for friluftsliv

c) statligeplanretningslinjer, statlige
planbestemmelser eller regionale
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske
retningslinjer gitt i medhold av plan- og
bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.
d) større omdisponering av områder avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål, samt
reindrift eller områder som er regulert til
landbruk og som er av stor betydning for
landbruksvirksomhet.
e) økt belastning i områder der fastsatte
miljøkvalitetsstandarder er overskredet
f) konsekvenser for befolkningens helse, for
eksempel som følge av vann- eller
luftforurensning
g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp

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

Det ligger innenfor planområdet område som
er automatisk fredet kulturminne (Veum
sykehuspark). Det ligger flere kulturminner rett
i nærheten av planområdet.
Planarbeidet medfører etter forslagsstillers
vurdering ikke vesentlige konflikter med statlige
retningslinjer og bestemmelser, regionale
bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer
og bestemmelser. Tiltaket er ikke i strid med
overordnede planer.
Ikke relevant, da slike områder ikke befinner seg
innenfor planområdet.

Etter forslagsstillers vurdering vil ikke tiltaket
medføre økt belastning i områder hvor
miljøkvalitetsstandarder er overskredet.
Planforslaget vil etter forslagsstillers vurdering
ikke medføre konsekvenser for befolkningens
helse som følge av vann- eller luftforurensing.
Planforslaget vil ikke medføre vesentlig
forurensing eller klimagassutslipp da det
planlagte tiltaket omfatter en begrenset mengde
lokal handel og eventuelt tjenesteyting. Dette
medfører begrenset trafikk til området.
Planarbeidet medfører etter forslagsstillers
vurdering ikke vesentlig risiko for ras, skred eller
flom som er kjent på nåværende tidspunkt.
Generell risiko- og sårbarhetsanalyse og
geoteknisk risiko- og sårbarhetsanalyse vil
utarbeides som del av planforslaget.

Delkonklusjon: Innenfor planområdet er det registrert enkeltkulturminner og ett helt kulturmiljø.
Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter §8 i forskrift om konsekvensutredninger,
som utløser krav til konsekvensutredning, men ikke ha planprogram eller melding.

Konklusjon
Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet omfattes ikke av § 6
(Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding) eller § 7
(Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding).
Planarbeidet er vurdert å omfattes av § 8 (Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn). Det er ikke krav til planprogram eller melding.
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