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1 Bakgrunn og hensikt 
Fredrikstad kommune har over lenger tid hatt stort behov for nye næringsarealer. Det er behov for 
arealer av en viss størrelse, som har nærhet til kritisk infrastruktur som større hovedveier, havn og 
med mulighet for gode logistiske løsninger.  

Rambøll har i forbindelse med rullering av fylkesplan for Østfold gjort en analyse av de regionale 
næringsområdene i Østfold. Hovedkonklusjonen er at det fortsatt er plass i de utpekte områdene, 
samtidig anbefales det i rapporten at det tilrettelegges for et nytt regionalt næringsområde i Nedre 
Glomma. Tofteberg i Fredrikstad kommune ble derfor tatt inn i fylkesplanen ved sist rullering av 
fylkesplanen. Området har nå også blitt lagt inn i forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2032 i 
Fredrikstad kommune som nytt næringsområde (feltnavn KB6).  

Viken Park AS har inngått opsjonsavtaler for kjøp av eiendommene som er avsatt til næringsformål 
og ønsker nå å igangsette arbeid med reguleringsplan med hensikt å tilrettelegge for 
næringsutvikling på Tofteberg. Multiconsult Norge AS er engasjert av Viken Park AS for å bistå med 
utarbeidelse av områdereguleringsplan med konsekvensutredning. 

2 Planområdet og tiltaket 

 Planområdet 
Foreslått planområde omfatter eiendommene med gnr./bnr. 628/4, 630/3, 633/1, 634/2, m.fl. (se 
vedlegg 1 for komplett liste). Planavgrensningen omfatter primært skogs- og jordbruksområder. 
Planområdet er ca. 2676 dekar og består primært av skog, og noe jordbruk. Planområdet inkluderer 
også deler av tilstøtende riks- og fylkesveier samt gårdsveier. Planområdet ligger sør for rv. 22 
Sarpsborgveien, og nordvest for fv. 107 Vardeveien. Planavgrensningen omfatter område avsatt til 
KB6 i forslag til kommuneplanens arealdel med formål Kombinert bebyggelse og anlegg. Området 
skal ifølge forslag til ny kommuneplan brukes til næring og masseuttak/C-virksomheter. 
Planområdet omfatter videre hensynssone H810 Gjennomføringssone med krav om felles 
planlegging, hensynssone infrastruktur H410 som viser de tre ulike adkomstveiene som skal 
vurderes i planarbeidet samt areal i øst med formål henholdsvis landbruks/råstuffuttak med 
tilpasninger.   
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Figur 1: Foreslått planområde for områdereguleringsplan med stiplet svart linje. (Bakrgrunnkart er hentet fra Fredrikstad 
kommunes kartklient, www.fredrikstad.kommune.no, 20.03.20) 

 Tiltaket 
Tiltaket består i å opparbeide deler av planområdet slik at det kan etableres næringsvirksomhet for 
arealkrevende virksomheter. Det vil bli gjort terrengbearbeiding og opparbeiding av atkomstveier, 
internveier og annen intern infrastruktur som er nødvendig for å etablere næringsvirksomhet i 
området.   

Det er utarbeidet en foreløpig skisse som viser en mulig utnyttelse av den delen av planområdet 
som skal endres fra LNF til næringsformål. Skissen må bearbeides videre i forbindelse med 
planarbeidet. 
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2.2.1 Foreløpig skisseprosjekt 
De to figurene under viser foreløpige og grovmaskete illustrasjoner av mulig framtidig utbygging i 
området.  

 
Figur 2: Figuren over viser foreløpig skjematisk 3D-illustrasjon av mulig framtidige bygningsvolumer i området 
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Figur 3: Illustrasjonen over viser en foreløpig grovmasket illustrasjonsplan for Viken park 

 

3 Rammer og føringer 

 Forskrift om konsekvensutredninger 
Tiltaket er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning. Etter forslagsstillers vurdering utløser 
planforslaget krav til planprogram og konsekvensutredning, da tiltaket faller inn under §6. 
Vurdering av forhold til forskrift om konsekvensutredning er nærmere beskrevet i vedlegg 1.  
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 Statlige retningslinjer 
Følgende statlige og regionale bestemmelser og retningslinjer anses å være de mest sentrale for 
planarbeidet. 

3.2.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er å oppnå en 
bedre samordning av areal- og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, 
sektorer og forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet 
vekt på å styrke sykkel og gange som transportform, effektiv og sikker trafikkavvikling og god 
framkommelighet for næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

3.2.2 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.  

3.2.3 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. 

 Regionale og kommunale føringer 

3.3.1 Fylkesplan – Østfold mot 2050 (2018) 
Fylkesplan «Østfold mot 2050» ble vedtatt 22.08.2018, og omfatter hele tidligere 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 er lagt inn som framtidig regionalt næringsområde i fylkesplanen. Ifølge fylkesplanen 
skal området benyttes til plasskrevende virksomheter (C-næringer), til erstatning for Moum 
næringsområde og Årum som lå inne som regionalt næringsområde i den forrige fylkesplanen.  
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Figur 4: Utklipp fra fylkesplan for Østfold. Viser det regionale næringsområdet på Tofteberg.  

3.3.2 Ny kommuneplan Fredrikstad kommune 2020-2032, mars 2020 
I nytt utkast til kommuneplanens arealdel ligger Tofteberg inne som nytt regionalt næringsområde. 
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Figur 5: Utklipp fra kommuneplanens arealdel, mars 2020. Skravert felt i gult og hvitt er KB6, Tofteberg 

Ifølge kommuneplanen skal området benyttes til plasskrevende virksomheter (C-virksomheter). I 
bestemmelsene til planen står det følgende om føringer for Tofteberg, KB6: 

«Området skal brukes til næring og masseuttak/C-virksomheter. Første adkomstvei skal 
etableres fra Vardeveien. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan skal fastsette krav til 
utbyggingsrekkefølge sett i forhold til etablering av adkomstveier. Reguleringsplan skal 
sikre at nytt hellende marknivå skal etableres vesentlig lavere enn dagens terreng slik at 
virkningene på landskapsbildet minimeres. Reguleringsplanen må gjøre rede for hvordan 
avbøtende tiltak sikrer at bebyggelse og anlegg ikke er synlig sett fra Oldtidsveien mellom 
Skjærviken og krysset Vardeveien/Haldenveien. Skjermende grønnstruktur i form av skog 
skal sikres i reguleringsplanen. Reguleringsplanen skal ha bestemmelser for bebyggelsens 
farge, lyssetting og reklame». 

 
I bestemmelsene til planen står det også under kap. 36, Infrastruktursoner at tre forskjellige traseer 
for adkomst til Tofteberg skal vurderes i forbindelse med reguleringsarbeidet. Tre ulike alternative 
traseer er markert som hensynssone infrastruktur (H410) i kartet.  
Området omfattes av hensynssone 810, krav om felles planlegging.  
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Det er i tillegg flere bestemmelser i kommuneplanen som er relevante for planarbeidet, men disse 
nevnes ikke spesifikt her.  

 

 Gjeldende reguleringsplaner 
Detaljreguleringsplan for G/s-vei Moum/Vesten med planID nr. 387 er delvis innenfor 
planavgrensningen. Og ligger i utkanten av infrastruktursone som strekker seg ut mot rv. 22.  

 
Figur 6: Utklipp fra reguleringsplan G/s-vei Moum/vesten, planID nr. 387 

Reguleringsplan for Bråten sand- og grusuttak med planID 375, sørøst for planområdet, ligger delvis 
innenfor planavgrensningen.  

 
Figur 7: Utklipp fra reguleringsplan for Bråten sand- og grusuttak, med planID 375 
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 Forholdet til tilgrensende reguleringsplaner 
Sør for planområdet er reguleringsplan for «Utvidelse av Lindalen pukkverk», med planID nr. 1005, 
fra 2012. Denne planen regulerer området til Lindalen pukkverk med arealformål «kombinert 
bebyggelse og anlegg samt andre hovedformål», angitt til stenbrudd og masseuttak-LNF.  

 
Figur 8: Utklipp fra reguleringsplan «Utvidelse av Lindalen pukkverk, planID 1005 

 

Nærliggende er også reguleringsplan for Lindalen masseuttak, med planID 446, fra 2000.  

 
Figur 9: Utklipp fra reguleringsplan for Lindalen masseuttak, med planID 446 

Reguleringsplan for Gretnesdalen sydvest, leiruttak i Fredrikstad kommune, med planID 397 ligger 
tett inn til planområdet, nordøst for foreslått avgrensning.  
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Figur 10: Utklipp fra reguleringsplan for Gretnesdalen, syd-vest, leiruttak, med planID 397 

4 Eksisterende situasjon 

 Arealbruk 
Planområdet består i dag i stor grad av skogkledde åser, med noe innslag av jordbruk. Det omfatter 
også fv. 107 i sørøst og deler av rv. 22 i nord. Tilstøtende områder mot nord, øst og vest består 
hovedsakelig av jordbruksarealer, men tilstøtende områder mot sørøst består av et større 
skogsareal. Rett utenfor planområdet i sør er det etablert masseuttak og et massedeponi – Borge 
pukkverk. 
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Figur 11: Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient, 17.03.20. Viser ortofoto 2019 

 Stedets karakter 
Planområdet er omgitt av store jordbruksarealer i vest og nord og grenser til skogsområdene rundt 
Vetatoppen i øst. Det er lite bebyggelse i umiddelbar nærhet til planområdet, men noe 
gårdsbebyggelse finnes. Eksisterende bebyggelse befinner seg hovedsakelig langs veinettet. 
Skogsarealene er i hovedsak kuperte, mens jordbruksarealene er relativt flate.  

 Landskap 
Landskapet er preget av å ligge i et skog- og jordbrukslandskap utenfor tettbebyggelse. Landskapet 
innenfor planområdet inneholder hovedsakelig skogkledde åsrygger med kupert terreng. Terrenget 
varierer fra omtrent 14 moh. på det lavest ved rv. 22 i nord, til omtrent 90 moh. på det høyeste.  
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Figur 12: 3D-bilde av området sett mot nord (hentet fra Norkart) 

 Kulturminner og kulturmiljø 
I forslag til kommuneplan ligger det inne flere automatisk fredete kulturminner med hensynssone 
(H730-AUT).  

 
Figur 13: Utklipp over er fra forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2032, og viser automatisk fredet kulturminne 
innenfor planavgrensningen 
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Figur 14: Utklipp over er fra forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2032, og viser automatisk fredet kulturminne 
innenfor planavgrensningen 

 
Figur 15: Utklipp over er fra forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2032, og viser automatisk fredet kulturminne delvis 
innenfor planavgrensningen 

Det ligger flere kulturminner innenfor planområdet registrert i kulturminnedatabasen Askeladden 
(se figur 10) [6]. En liten del av planområdet (lengst sørvest) berører et område som er registrert 
som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse; Oldtidsveien – Skjebergsletta. De fleste 
registrerte kulturminnene utgjør enkeltminner i form av arkeologiske minner som er automatisk 
fredet. Det ligger blant annet tre gravfelt lengst øst i planområdet, og et bosetnings- 
aktivitetsområde sørøst. Det er registrert flere gravrøyser; to omtrent midt i planområdet, en i 
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nord, og en på grensen til det kulturhistoriske landskapet. Det er også registrert SEFRAK-bygninger 
innenfor planområdet.  

 
Figur 16: Kulturminner og kulturmiljøer ved planområdet (hentet fra Askeladden) 

 Naturverdier 
Høsten 2019 ble det gjennomført en naturtypekartlegging av planområdet[10]. Denne skal 
suppleres i vekstsesong. Som oppsummering av foreløpige funn vises det til naturtypeinndeling 
under.  
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Figur 17: Utklipp over er fra rapport for naturtypekartlegging, 01.11.2019, utarbeidet av Biotop[10] 
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I Artsdatabanken er det ikke registrert naturtyper av verdi innenfor planområdet [1], men en del 
arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse. Det er blant annet registrert sårbare arter 
(sanglerke), og nær truede arter (gulspurv, gresshoppesanger, vrangstorpigg, sylinderhette, 
vedalgekølle, kransmusserong) innenfor planområdet [7]. Artene omfatter hovedsakelig fugle- og 
sopparter. Det er også registrert fremmede arter i form av karplanter innenfor planområdet.  

 Rekreasjon og friluftsliv, inkludert barn og unges interesser 
Det er registrert et friluftslivsområde som omfatter store deler av planområdet, ifølge 
Miljødirektoratet sin naturbase [8]. Området er kartlagt med navnet Borge, Pinnerød, og 
bruksfrekvens middels. Like sørøst for planområdet er det kartlagt et friluftslivsområde med svært 
viktig verdi med navnet Borge, Vetatoppen og omegn. Det finnes en del stier innenfor planområdet, 
men disse er ikke kartlagt som turstier i Fredrikstad kommunes kartportal eller Miljøstatus. Dette 
området dekkes også av hensynssone friluftsliv H530 i forslag til kommuneplanens arealdel.  

 Trafikk  
Planområdet grenser til Fv. 107 (Vardeveien) i sørøst. Vardeveien har en ÅDT på 4333 (2018), og 
fartsgrense på 80 km/t [5]. I tillegg ligger fv. 1148 (Vebergveien) like ved planområdet i øst, fv. 1150 
(Lilleborgveien) like ved planområdet i vest, og rv. 22 (Sarpsborgveien) like ved planområdet i nord. 
Rv. 22 (Sarpsborgveien) har en ÅDT på 9838 (2018), fv. 1148 (Vebergveien) på 46 (2018) og fv. 1150 
(Lilleborgveien) på 389 (2018). Det finnes gang- og sykkelvei langs rv. 22 (Sarpsborgveien), men ikke 
langs omkringliggende fylkesveier.  

Det finnes bussholdeplasser langs både rv. 22 (Sarpsborgveien) som blant annet Sundløkka, 
Snekkerhaugen, Vesten og Veberg holdeplasser. Disse har frekvens på to avganger i timen, med 
opptil 6 avganger i timen i rushtid, og betjenes av linjene 2, 101, 153, 186. Det ligger ingen 
holdeplasser langs fylkesveiene ved planområdet i øst og vest, men det finnes holdeplasser i 
tilknytning til fv. 130 (Haldenveien) sør for planområdet. Avhengig av hvilken adkomst som velges 
til området vil avstanden til nærmeste (eksisterende) holdeplass variere. Dersom det velges 
adkomstfra fv. 107 (Vardeveien) vil avstanden til nærmeste bussholdeplass på rv. 22 
(Sarpsborgveien) være omtrent 2,5 km.  

 Teknisk infrastruktur 
Det finnes eksisterende VA-nett i området tilknyttet omkringliggende bebyggelse, og ordinært 
forbruk forutsettes løst ved tilkobling til dette. Det ligger noen større ledninger for vann og avløp 
langs rv. 22 (Sarpsborgveien). Av kommunene kartgrunnlag der det ut til at disse stopper ved 
Vesten. Detaljer rundt teknisk infrastruktur avklares gjennom planleggingsarbeidet. 

 Grunnforhold 
Ifølge NGU´s løsmassekart [3] består mesteparten av planområdet av bart fjell. Deler av 
planområdet består også av tynn hav-/strandavsetning, tykk havavsetning, marin strandavsetning, 
breelvavsetning og tykk morene. Det er hovedsakelig skogsområdene som består av bart fjell.  
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Figur 18: Løsmassekart fra NGU (https://www.ngu.no/emne/kvart%C3%A6rgeologiske-kart-l%C3%B8smassekart) 

I forbindelse med reguleringsarbeidet for Viken park er en nærmere kartlegging av 
grunnforholdene startet opp.  
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 Støy og luftkvalitet 
Deler av planområdet i sørøst ligger innenfor støysonen til fv. 107 (Vardeveien) [1]. Det er også 
støysone knyttet til rv. 22 (Sarpsborgveien), men denne vil ikke berøre selve utbyggingsområdet.   

 
Figur 19: Støykart (hentet fra Fredrikstad kommunes kartportal, www.fredrikstad.kommune.no) 

Det er ikke kartlagt forhold ved planområdet som gjør det spesielt utsatt for luftforurensning. 
Overordnet luftsonekart for Fredrikstad finnes på nettsidene til Nasjonalt beregningsverktøy, og 
viser at området hovedsakelig har en årsmiddelkonsentrasjon på 7,3 µg/m3 NO2, som er langt 
under grenseverdien på 40 µg/m3. Det er ikke planlagt virksomhet som vil være ømfintlig for støy 
og/luft.  

 Risiko og sårbarhet 
Av aktuelle problemstillinger kan nevnes grunnforhold og risiko ved anleggsgjennomføring. Risiko 
og sårbarhet vil vurderes nærmere som en del av planarbeidet.  

5 Forventende konsekvenser av tiltaket og aktuelle utredningstemaer 
Etablering av tiltaket vil gi Fredrikstad etablering av sitt til nå aller største næringsområde. Området 
som foreslås omdisponert fra LNF til næring er rett under 1000 dekar. Foreløpig vurdering tilsier at 
trafikk, konsekvenser for kulturminner, jordbruk og friluftsinteresser samt fjernvirkning for 
landskapet vil bli viktige problemstillinger å belyse i planarbeidet. Av aktuelle utredningstemaer 
nevnes følgende:  

 Trafikk 

 Kulturminner 
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 Landskap (hovedsakelig fjernvirkning) 

 Naturmangfold 

 Friluftsliv 

 Naturressurser 

 Grunnforhold 

 Støy 

 Luftkvalitet 

 Risiko og sårbarhet 

6 Vesentlige interesser og forventede interessekonflikter 
Det er stor interesse knyttet til det å få etablert et nytt, større næringsområde i regionen. Det er 
imidlertid forventet interessekonflikter blant annet knyttet til landskap, friluftsliv, naturmangfold, 
kulturminner og naturressurser.  

Kulturminnemyndighetene har i høringsperioden for kommuneplanens arealdel kommet med 
innsigelse til planarbeidet som omfatter flere punkter, blant annet står det at for næringsområdet 
på Tofteberg «må tas særlig hensyn til eksponeringen mot kulturlandskapet som omslutter 
Oldtidsveien». I kommuneplanens arealdel er det lagt inn bestemmelse som angår Tofteberg som 
sier at det i kommende reguleringsplan «må gjøres rede for hvordan avbøtende tiltak sikrer at 
bebyggelse og anlegg ikke er synlig sett fra Oldtidsveien mellom Skjærviken og krysset 
Vardeveien/Haldenveien, og at skjermende grønnstruktur i form av skog skal sikres i 
reguleringsplanen». Innsigelsene som var knyttet til KB6 er trukket etter siste høring av 
kommuneplanforslaget.  

Det er interesser knyttet til naturmangfold, naturressurser og friluftsliv i planområdet som skal 
belyses i planarbeidet. Det samme gjelder forholdet til eksisterende kulturminner innenfor 
området.   

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 vil også være naturlig å legge opp til 
dialogmøter med berørte sektormyndigheter, eksempelvis gjennom Regionalt planforum. Det 
legges opp til åpent møte ved Bøndernes Hus i Borge og møter med berørte grunneiere i 
høringsperioden av planprogram og i høringsperioden for planforslaget. Øvrig involvering av 
allmenheten vil drøftes med planmyndighet. 
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Vedlegg 1: Liste over berørte gårds- og bruksnummer innenfor 
planavgrensningen 

GNR BNR 

0 0 

506 6 

506 28 

506 29 

506 32 

617 4 

617 5 

617 7 

618 1 

622 1 

622 4 

622 5 

622 6 

622 14 

622 15 

628 1 

628 2 

628 3 

628 6 

628 7 

628 8 

628 14 

629 1 

629 2 

629 3 

629 6 

629 10 

629 11 

629 12 

629 13 

629 14 

629 16 



Viken Park – områdereguleringsplan med KU  multiconsult.no 

Planinitiativ 

 

10217164-01-PLAN-NOT-01 27. mars 2020 / Revisjon 00 Side 22 av 33 

629 17 

629 20 

629 23 

629 25 

629 26 

630 1 

630 2 

630 3 

630 4 

630 5 

631 1 

631 2 

631 3 

631 7 

631 8 

631 10 

631 11 

631 12 

631 16 

631 18 

632 1 

632 2 

632 3 

632 5 

632 7 

632 9 

632 11 

632 13 

632 14 

632 15 

632 17 

633 1 

633 4 

634 1 

634 2 
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634 3 

634 6 

634 8 

662 4 

662 11 

662 15 
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Vedlegg 2: Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

§ 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 

Se vurdering av vedlegg I nedenfor.  

Bokstav 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 

Se vurdering av vedlegg I nedenfor. 

Bokstav c) tiltak i vedlegg I som behandles 
etter andre lover enn plan- og bygningsloven. 

Ikke relevant. 
 

 

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. 

3. a) Anlegg for opparbeiding av bestrålt 
kjernebrensel 
 b) Anlegg beregnet: 

Ikke relevant. 
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 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. 
 
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. 

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 

Ikke relevant. 
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 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) 
 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. 
 

Ikke relevant. 

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. 
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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 
 
 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. 

Ikke relevant. 
 
 
 
 

13. Renseanlegg for spillvann med en kapasitet 
på over 150 000 personekvivalenter (mindre 
tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11c). 
 

Ikke relevant. 

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 
mm og en lengde på over 40 km: 
 a) Til transport av gass, olje og kjemikalier 

Ikke relevant. 
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 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. 
 

Ja.  

20. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med 
spenning 132 kV eller høyere og en lengde på 
mer enn 15 km. 

Ikke relevant. 

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. 

23. Lagringsanlegg for geologisk lagring av CO₂, 
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 

Ikke relevant. 
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utprøving av nye produkter og prosesser med 
samlet påtenkt lagringskapasitet under 100 
000 tonn). 
 
24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

Med forventet størrelse på bygninger og 
utbyggingspotensiale, vil det være potensial 
for et bruksareal på mer enn 15 000 m2 

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. 

29. Verneområder større enn 250 km². 
 

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. 
 

Ikke relevant. 

 

Delkonklusjon: Planarbeidet utløser krav til planprogram og konsekvensutredning etter § 6 i 
forskrift om konsekvensutredninger, da det antas at tiltaket vil medføre uttak av malmer, 
mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser på minimum 200 dekar samlet overflate eller 
mer enn 2 millioner m³ masse, derfor oppfattes planarbeidet av ledd nr. 19. Det vil være forventet 
et bruksareal for næringsbygg på mer enn 15 000 m2., og den derfor også omfattes av ledd nr. 24. 

Ettersom planen omfattes av § 6 nr. 24, vil det ikke være behov for gjennomgang av § 7 og § 8.  
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§ 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 

 

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

 

 

§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn 

§ 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 

 

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

 

 

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  
Bokstav a) Utviklingsprosjekter for 
industriområder. 

 

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

 

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

 

Bokstav d), i Bygging av flyplasser  
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Bokstav d), ii Landingsplass for helikopter. 
 
Bokstav e), i Bygging av veier 
 
Bokstav e), ii Bygging av havner og 
havneanlegg, herunder fiskehavner og 
offshorerelaterte havner 
 
Bokstav e), ii Utvidelse eller vesentlig endret 
bruk av eksisterende farleder. 

 

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

 

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

 

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. 

 

Bokstav j) Vannledningsanlegg over større 
avstander. 

 

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. 
 

 

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

 

Bokstav m) Anlegg for transport av 
vannressurser mellom nedbørfelt. 

 

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

 

b) Anlegg for avfallsdisponering basert på 
forbrenning 
 

 

c) Renseanlegg for spillvann 
 

 

d) Opplagringsplasser for slamavleiring  
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e) Lagring av skrapjern, herunder 
opphoggingsplasser for kjøretøyer 

 

f) Lagring av skrapjern, herunder 
opphoggingsplasser for kjøretøyer 

 

g) Anlegg for produksjon av syntetiske 
mineralfibrer 

 

h) Anlegg for gjenvinning eller destruering av 
eksplosjonsfarlige stoffer 

 

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 

 

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

 

12. Turisme og fritid  
13. Utvidelser eller endringer  

 

§ 10  Forslagsstillers vurdering 

Planens eller tiltakets karakter  

a) størrelse, planområde og utforming  
b) bruken av naturressurser, særlig arealer, 
jord, mineralressurser, vann og biologiske 
ressurser 

 

c) avfallsproduksjon og utslipp  
d) risiko for alvorlige ulykker og/eller 
katastrofer. 

 

Påvirkning av omgivelser kan medføre eller 
komme i konflikt med 

 

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 

 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle 
landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser, områder med stor betydning 
for samisk utmarksnæring eller reindrift og 
områder som er særlig viktige for friluftsliv 
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c) statlige planretningslinjer, 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 

 

e) konsekvenser for befolkningens helse, for 
eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning 

 

f) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  
g) risiko for alvorlige ulykker som en følge av 
naturfarer som ras, skred eller flom. 

 

 

 

 
 

 


