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1. BAKGRUNN 

1.1 KONTAKTINFORMASJON 
 

Tiltakshaver for prosjektet er: 
Runni Boligutvikling AS v/ Svein Bergersen (org.nr. 918 001 484) 
Sagveien 70, 2150 Årnes 
Tlf.: 90 28 42 49 
Mail: ola.holter@udnes.no  
 
 
Plankonsulent er: 
Norconsult AS v/ Andreas Kaarbø (org.nr. 962 392 687 MVA) 
Storgata 11, 2050 Jessheim 
Post: Pb 26, 2051 Jessheim  
Tlf.: 63 94 24 40  
Mail: Andreas.Kaarbo@norconsult.com 
 

Fakturaadresse:  

Runni Boligutvikling AS (org.nr. 918 001 484) 
Sagveien 70, 2150 Årnes 
Tlf.: 90 28 42 49 
Mail: ola.holter@udnes.no  
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1.2 FORMÅLET MED PLANEN 
 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging i tråd med kommuneplanens arealdel, i 

hovedsak eneboliger med innbyrdes avstand mindre enn 8 m, konsentrert småhusbebyggelse i form av 2, 4 

og 6 mannsboliger, rekkehus og leiligheter med 2-3 etasjer, med tilhørende infrastruktur, trafikksikre 

adkomstløsninger samt gode leke-, oppholds- og aktivitetsmuligheter.  

1.3 PLANOMRÅDET 
 

Planområdet er på ca. 24 daa og lokalisert 1,5 km nordøst fra Årnes sentrum. Planområdet grenser til 

boligbebyggelse, og noe dyrka mark nordøst. Adkomst planlegges fra Fv. 175 – Seterstøavegen, via Fv. 

1572 – Rakeievegen, og videre inn Sagvegen.  

 

Lokalisering av planområdet vist med rød stiplet strek.  

 

2. PLANSTATUS 

2.1 KOMMUNEPLAN/ KOMMUNEDELPLANER 
 

Området er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende Kommuneplan for perioden 2019-2030. Innsigelse fra 

Fylkesmannen i forbindelse med kommunedelplanrevisjonen for Årnes, har medført at 

reguleringsplanprosessen stoppet opp i 2017. Kommunedelplanen for Årnes ble vedtatt 18.06.2019 og 

reguleringsplanarbeidet er nå i gang igjen.  
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Areal avsatt til boligbebyggelse i kommuneplan.  

 

Planområdet er en del av kommunedelplanen for Årnes. Aktuelle bestemmelser med relevans for 

planområdet er som følger:  

Pkt. 2.3 Utbyggingsavtaler (pbl. 11-9, nr. 2): Behovet for evt. utbyggingsavtale vil bli vurdert. 

Pkt. 2.4 Teknisk infrastruktur (pbl 11-9, nr. 3) 
Pkt. 2.4.1 Fjernvarme.  
For bygninger som oppføres eller der det foretas hovedombygging i samsvar med plan og 
bygningslovens § 20-1 bokstav a og som ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarmetilknytning i Årnes, kreves tilknytning til fjernvarmeanlegget til Akershus Energi 
Varme AS.  
Vurdering: 
Runni boligområde befinner seg utenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  
 
 

Pkt. 2.4.2 Overvann  
Det skal avsettes tilstrekkelig areal slik at alt overvann innenfor planområdet håndteres i 
henhold til tre-trinnsstrategien. 
Vurdering: 
Det skal utarbeides rammeplan for vann og avløp, og det skal også vises flomveier og kapasitet i forhold til 
tilkobling til Drogga.  
 
 

Pkt. 2.4.3 Avkjørsler 
Ny bebyggelse og nye tiltak som utløser behov for avkjøring og parkering, skal foregå i 
samsvar med gjeldende rammeplan for avkjørsler fra riks- og fylkesveger jfr. 
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kommuneplanens arealdel. For kommunale veger gjelder den til enhver tid gjeldende teknisk 
norm for utforming av avkjørsler. 
Vurdering: 
Det planlegges adkomst fra Fv. 175 – Seterstøavegen, via Fv. 1572 – Rakeievegen, og videre inn 
Sagvegen.  
 
 
2.5 Rekkefølgekrav (pbl 11-9, nr. 4) 
2.5.4 Teknisk og sosial infrastruktur 
For områder avsatt til boligformål skal utbygging ikke finne sted før skolekapasitet og gangveg/fortau fram 
til barneskole og ungdomsskole er etablert. 
Vurdering: 
Dette vil være tema i det videre planarbeidet.  
 
 

2.6 Funksjonskrav (pbl 11-9, nr. 5) 
2.6.1 Byggegrenser 
Langs kommunale veger og gater i sentrum skal byggegrensen fastsettes i reguleringsplan. 
Vurdering: 
Det reguleres byggegrenser mot offentlig og privat veg. 
 

 

2.6.2 Leke- aktivitet- og uteoppholdsareal 
Felles utearealer skal tilpasses bruk på tvers av aldersgrupper og funksjonsnivå.  
Leke- og uteoppholdsareal skal være skjermet mot trafikkfare, støy og forurensning.  
Vurdering: 
Dette vil være tema i det videre planarbeidet.  
 

2.6.4 Parkering 
Følgende parkeringsnorm legges til grunn: 

 
 

For nye flerboligbygg med felles parkeringskjeller/parkeringshus skal en andel av plassene 
være tilrettelagt med ladepunkt for ladbare biler. 
Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen til bestemmelsesstedet. 
Vurdering: 
Planarbeidet sikter mot å imøtekomme dette for all ny bebyggelse i området.  
 
 

2.6.5 Støy og luftforurensning 
De til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for behandling av støy (T-1442) og 
luftkvalitet (T-1520) i arealplanleggingen, skal legges til grunn ved utarbeiding og behandling 
av detaljreguleringer og søknader om tillatelse til tiltak. 
Vurdering: 
Retningslinjene T-1442 og T-1520 vil legges til grunn i støy- og luftkvalitetvurderingene. Områdets plassering 
legger til rette for at disse kan imøtekommes.  
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2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET (PBL. § 
11-9) 
2.7 Estetikk (pbl 11-9, nr. 6) 
2.7.1 Bebyggelse og anlegg 
Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som bidrar til en 
positiv stedsutvikling. Verdifulle kvaliteter ved arkitektur, bygningsmiljøer, kulturhistorie, 
landskapstrekk og grønne områder skal bevares og videreutvikles. 
Byggverk skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon, 
samt eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. Byggverk skal fremme sammenhenger og 
historisk tilknytning.  
Vurdering: 
Planarbeidet sikter mot å imøtekomme krav til estetikk iht. bestemmelsene, dels gjennom regulering av ny 
bebyggelse og dels gjennom krav til utførelse i reguleringsbestemmelsene.  
 
 

2.8 Kulturminner (pbl 11-9, nr. 7) 
2.8.1 Automatisk fredete kulturminner 
Ved regulering og ved gjennomføring av tiltak skal behovet for kulturminnekartlegging 
avklares med kulturminnemyndighetene 
Vurdering: 
Det er foreløpig ikke registrert kulturminner i området. Det vil bli gjennomført arkeologiske undersøkelser 
dersom Fylkeskommunal kulturminnemyndighet anser det som nødvendig.  
 
 

Akershus fylkeskommune skrev følgende merknad til oppstartvarslingen i brev datert 15.02.2017 

Automatisk fredete kulturminner 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner på eiendommen. I 2015 ble det gjort 

arkeologiske undersøkelser på naboeiendommen, gnr. 167/57 og 167/339. Erfaringen fra prosjektet 

og topografiske forhold gjør at fylkesrådmannen mener arkeologiske registreringer ikke er 

nødvendig. 

Fylkesrådmannen gjør likevel oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle 

fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i området skulle 

støte på et fornminne – eksempelvis groper med trekull og skjørbrent stein eller oldsaksfunn – må 

arbeidet stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på fem meter. Rette 

myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, andre 

ledd. 
2 

Nyere tids kulturminner 

Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte 

kulturminner fra nyere tid innenfor området. Nes’ første kulturminneplan er under utarbeidelse. 

Inntil den er ferdigstilt er det ekstra viktig å vurdere eventuelle kulturminneverdier i hver enkelt 

plan- eller byggesak. Vi anbefaler derfor at kommunen vurderer om det kan finnes 

kulturminneverdier innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Dersom dette finnes bør det 

videre vurderes om disse skal ivaretas eller tas hensyn til gjennom reguleringsplanen. 
 

2.9 Dokumentasjonskrav (pbl 11-9, nr. 8) 
2.9.1 Grunnforhold 
I plan- og byggesaker skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering som er tilstrekkelig for 
å klarere området for bebyggelse og anlegg. Kommunen kan, der forholdene på stedet tilsier 
det, kreve at det i tillegg gjennomføres geotekniske grunnundersøkelser (jf. plan- og 
bygningsloven § 28.1). Områdestabilitet i arealer avsatt til utbyggingsformål og 
samferdselsanlegg skal tilfredsstille kravene i de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra 
NVE. 
Vurdering: 
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Geotekniske undersøkelser er gjennomført. Planområdet befinner seg under marin grense og i et område 
med tykk marin avsetning. Det er ikke gjort funn av kvikkleire eller annet som medfører spesiell risiko ved 
utbygging.  
 
2.9.2 Overvann 
Ved regulering, og senest ved gjennomføring av tiltak, skal det dokumenteres hvordan 
overvann skal håndteres slik at det ikke medfører økt flomfare eller forurensning. Tretrinnsstrategien skal 
legges til grunn jf. 2.4.2. 
Vurdering: 
Det vil utarbeides VA-rammeplan hvor overvann står sentralt.   
 

2.9.3 Kartlegging naturmiljø 
Ved regulering skal det belyses relevante forhold ved naturmangfoldet innenfor planområdet, 
sannsynlige effekter tiltaket har på naturmangfoldet, og forhold som er viktige i en helthetlig 
økosystemtilnærming, samt aktuelle avbøtende tiltak og hvordan slike tiltak belastes 
tiltakshaver, iht. naturmangfoldlovens §§ 8-12. Ved behov skal det gjennomføres kartlegging 
av naturmangfoldet. 
Vurdering: 
Eventuelt behov for kartlegging av naturmangfold vil avklares i det videre planarbeidet.  
 

2.9.4 Forurenset grunn 
Ved regulering skal det undersøkes og dokumenteres i hvilken grad det innenfor 
planområdet har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte 
forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn. 
Vurdering: 
Det er ikke noe som indikerer forurenset grunn i området. 
 

 
2.9.5 Dyrket mark 
Ved regulering av områder med intakt matjordlag skal det foreligge en plan for hvordan 
matjorda kan brukes til nydyrking eller jordforbedring av landbruksområder i eller utenfor 
planområdet. 
Vurdering: 
Disse forhold ivaretas i videre planprosess. 
 
3.4 Bestemmelser til boligområder 
3.4.2 Eksisterende småhusområder, B1 
I småhusområder B1 tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt. 
Vurdering: 
Planen vil utelukkende legge opp til konsentrert småhusbebyggelse/leilighetsbygg med 2-3 etg.  
 

3.6 Veg 
Utforming av veganlegg skal detaljeres i reguleringsplan. 
 

 
BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 4 TIL HENSYNSSONER 
4.1 Hensynssone flomfare H320 
Ved regulering eller gjennomføring av tiltak innenfor hensynssone må det framlegges 
dokumentasjon på at planområdet er sikret mot flom og oversvømmelse.  
Vurdering: 
Det vil bli utarbeidet VA rammeplan for vurdering av overvann og håndtering av dette. Det vil også bli 
gjennomført flomberegninger. Eventuelle avbøtende tiltak mot flom må utredes og beskrives i 
plandokumentene.  
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4.2 Hensynssone høyspenningsanlegg H370 
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings 
luftledninger.  
Vurdering: 
Det er i kommunedelplanen vist hensynsone for høyspenningsanlegg. Dette vil være tema i 
reguleringsplanprosessen. 
 

2.2 REGULERINGSPLANER OG RETNINGSLINJER 
I området rundt planområdet, foreligger det allerede tre reguleringsplaner.  

 

Vest for planområdet har vi reguleringsplan for 

boliger Runnisaga vedtatt 20.06.2000.   
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Øst og sør for planområdet er det 

regulert Kombinert bebyggelse og 

anleggsformål gjennom 

reguleringsplan Årnes 

Næringspark vedtatt den 

27.06.2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sør for planområdet har vi 
reguleringsplan Runni, Gnr. 
167/Bnr. 368 vedtatt den 
23.02.1999. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PÅGÅENDE RELEVANT PLANARBEID 
Det pågår ikke noe annet planarbeid i området på dette tidspunkt. 

2.4 REGIONALE FØRINGER 
1. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
2. Regional planstrategi for Akershus 2017-2020  
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3. Samferdselsplan for Akershus 2016-2025  
4. Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025  
5. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024  
6. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, 2016-2021  
7. Styringsdokument for friluftsliv i Akershus (2011) 
 
Vurdering: 
Det vurderes at planforslaget, sett i et tverrfaglig perspektiv på tvers av alle regionale føringer, er i 
samsvar med disse. 
 

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus: 
Planen har som målsetting at Oslo-regionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i 

Europeisk sammenheng. Det skal være et arealeffektivt utbyggingsmønster. Transportsystemet skal på en 

rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og utlandet. Det skal være et 

effektivt og miljøvennlig transportsystem med tilgjengelighet for alle, med lavest mulig behov for biltransport. 

I denne foreligger det også detaljerte mål for blant annet klima, jordvern, næringslivets konkurransekraft, 

naturmangfold og tettstedsutvikling. 

Vurdering:  
De regionale føringene for arealutvikling i Akershus ligger i det alt vesentlige i den regionale planen for areal 
og transport i Oslo og Akershus. Denne planen legger sterke føringer om en konsentrasjon av bolig- og 
næringsutbygging. Den sentrale målsettingen knyttet til bolig er at 80 prosent av alle nye boliger skal bygges 
i kommunesenteret slik at det blant annet kan gi grunnlag for økt kollektivbruk. Planområdet ligger inennfor 
kommunedelplanen for Årnes og vil således være i tråd med ønsket overordnet arealutvikling i tilknytning til 
Årnes. 

• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024 
Gjennom denne er hensikten at kulturarven kan bidra til å skape økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, 

trivsel og verdiskaping. 

Vurdering:  
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet.  
 

• Jordvernstrategien i Akershus (2015) 
Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk og verdifulle jordressurser. 
Vurdering: 

Planlagt område for boligbygging er tråd med arealformål i kommuneplan.  
 

2.5 NASJONALE FØRINGER 
Redegjørelse av forholdet til gjeldende relevante statlige retningslinjer, nasjonale forventninger mm. 

• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 
Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge støyplager både for omgivelser og selve tiltaket.  
Vurdering:  
Planforslaget skal ivareta krav til innendørs og utendørs støynivå iht. T-1442. 
 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til 
reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 
Vurdering:  
Kollektivholdeplasser, matbutikker, skoler og barnehager er sentralt lokalisert ifht. planområdets beliggenhet.  
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• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen 
Planleggingen skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med 
eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 
Vurdering:  
Det skal legges opp til trygge og gode utearealer for barn, med gode gangforbindelser ut av området både til 
skoler, til rekreasjonsområder og til butikker.  
 

• Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging  
Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, sier at det skal legges til rette for 
bygging av boliger i områder med kort avstand til daglige gjøremål slik som skoler og servicetilbud. 
Kompakte byer og tettsteder skal redusere transportbehovet og legge til rette for en mer klimavennlig 
utvikling av samfunnet. Nye boliger bør bygges på steder der gangtrafikk, sykkeltrafikk og kollektivtrafikk blir 
attraktive og trafikksikre alternativer til biltrafikk.  
Vurdering:  
Boligområdet vil ligge i kort avstand til kollektiv- og servicetilbud. Årnes sentrum ligger kun 1,5 km fra 
planområdet. Dette vil bidra til redusert transportbehov og vil være med på å bygge oppunder målet om 
redusert klimagassutslipp.  
 

3 PLANØNSKET 

Planområdet er 24 dekar der netto boligområder utgjør omtrentlig 11,3 dekar. Planområdet berører totalt to 

eiendommer, gnr. 167, bnr. 11 og 59.  

3.1 BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 
Det legges til rette for boliger, i hovedsak frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse, i form av 

eneboliger med innbyrdes avstand mindre enn 8m, konsentrert småhusbebyggelse i form av 2, 4 og 6 

mannsboliger, rekkehus og leiligheter med 2-3 etasjer. Det skal også reguleres uteoppholdsarealer for lek og 

rekreasjon.  

Det planlegges også tilhørende adkomst fra Fv. 175 – Seterstøavegen, via Fv. 1572 – Rakeievegen, og 

videre inn Sagvegen. 

3.2 UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 
Det planlegges boliger med 2-3 etasjer. Eksakte byggehøyder er ikke endelig bestemt.   

3.3 FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 
Planforslaget legger til rette for trafikksikre løsninger med fortau langs deler av Sagavegen.  
 

3.4 VIRKNINGER FOR LANDSKAP OG OMGIVELSER 
Natur- og ressursgrunnlag (herunder dyrka – og dyrkbar mark) 
Planområdet omfatter 9,5 daa dyrka mark og 2,1 daa åpen fastmark.  Vegareal utgjør 1,4 daa.  
 
Landskap 
Byggeområdene er hovedsakelig omgitt av konsentrert småhusbebyggelse, i hovedsak kjeda eneboliger og 
rekkehus, samt dyrka mark. Området er relativt flatt og egner seg godt for utbygging. 
 
Kulturmiljø og kulturminner 
Det befinner seg to bygninger fra før 1900, SEFRAK-registrerte bygninger i nærheten av planområdet (se 
kartskisse under), men planforslag og tiltak vil ikke berøre noen av disse. 
Området består derfor ikke av noen bevaringsverdige kulturmiljøet eller kulturminner.   
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Trafikkforhold 
Adkomst planlegges fra Fv. 175 – Seterstøavegen, via Fv. 1572 – Rakeievegen, og videre inn 
Sagvegen. Som følge av utbyggingen vil bli noe økt trafikk. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Det anses for å ikke være noen vesentlige risikomomenter tilknyttet tiltaket.  
 
Forslagsstiller har vært i kontakt med Hafslund Nett i forhold til kabling av høyspenter gjennom området. 
Det er konkludert med at kabling ikke er aktuelt og reguleringsplan samt utbygging vil forholde seg til 
krav til hensynssoner.  
 
Det skal utarbeides rammeplan for vann og avløp, der det også vises flomveier og kapasitet iforhold til 
tilkobling til Drogga.  
 
Eiendomsforhold 
Planområdet har en del usikre eiendomsgrenser som det må rekvireres oppmålingsforretning for.  
 
Sosial infrastruktur 
Eksisterende bebyggelse i området består av kjeda eneboliger og rekkehus. 
Den nye bebyggelsen vil i all hovedsak videreføre dette, og boligområdet vil rette seg mot flere 
målgrupper. 

 
Estetikk og byggeskikk 
Boligene vil bli utviklet med god kvalitet både innvendig og utvendig. Byggverk skal gis tidsmessig og 
god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon, samt eksisterende og naturgitte omgivelser.  
 
Barn og unges interesser 
Det vil bli lagt godt til rette for leke- og aktivitetsmuligheter for den enkelte og for felles utelek.  
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Universell utforming 
Området vil bli opparbeidet med vekt på universell utforming. 

 

3.5 VIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET 
Planforslaget vil ikke føre til vesentlige endringer for omgivelsene rundt. 

3.6 FREMDRIFT 

Endelig planforslag planlegges sendt til kommunen høsten/tidlig vinter 2020. 

 

 

4 SAMFUNNSSIKKERHET OG KONSEKVENSUTREDNING 

4.1 RISIKO OG SÅRBARHET 

En utbygging i tråd med ønsket regulering og de føringer som gjelder i forbindelse med planprosess og 

byggesaksbehandling, vil så langt vi kan vurdere det, ikke utløse særlige behov for tiltak for å forebygge 

risiko og sårbarhet utover de som ligger i foran nevnte regelverk. Risiko og sårbarhet vil bli vurdert ved 

utarbeidelse av ROS-analyse for alle forhold som kan medføre slike konsekvenser. 

 

4.2 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING 

Konsekvensutredning har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift om 

konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17.  

 

Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om planforslaget faller inn 

under kriteriene for konsekvensutredning. Dette skal igjen verifiseres av ansvarlig myndighet. 

Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. forskriften § 6, og 

planer etter § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10.  I § 10 skal det 

vurderes om planen kommer inn under kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn. For reguleringsplaner etter § 8 som skal konsekvensutredes, er det ikke 

krav om planprogram. 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

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. 

Vurdering: 

Tiltaket faller ikke inn under de definerte planer eller tiltak som er listet opp i forskriftens vedlegg nr. 1. Kravet 

til konsekvensutredning er ikke til stede.  

 

§ 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: 

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. 
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Vurdering: 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det iht. § 

10 ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på 

omgivelsene, av tiltak som inngår i vedlegg II. 

Foreslått tiltak er ikke listet opp i vedlegg II, jf. pkt. a).  

Det vurderes ut fra § 8 at planen ikke utløser konsekvensutredning på grunn av vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn. 

Oppsummering og konklusjon: 

§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke er listet opp i vedlegg I.  

§ 8 og vedlegg II er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke inngår i vedlegg II.  

Konklusjonen er at planen ikke skal konsekvensutredes. 

5 MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN 
Det legges opp til en ordinær planprosess iht. prosessreglene i plan- og bygningsloven.  

Oppstart gjennomføres etter regler for varsling med brev til alle berørte naboer etter adresseliste fra 

kommunanen eller etter bestilling hos Ambita. Det varsles til lokale interesseorganisasjoner, og til alle 

berørte offentlige instanser etter per brev eller e-post. Videre annonseres det på vanlig måte via pressen og 

plankonsulent og kommunen sine nettsider.  


