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NOTAT 
 

Vurdering av behovet for konsekvensutredning – Detaljregulering for 
sanering av planoverganger i Bækkemovegen 
 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan skal det gjøres en vurdering av behovet for 
konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). 

Reguleringsplanen vurderes på bakgrunn av følgende tiltak: 
 
Sanering av eksisterende planoverganger og etablering av en ny planovergang over jernbanen 
for boliger i Bækkemovegen.  Planområdet omfatter arealer med produktiv skog og 
boligbebyggelse. 
 
Planarbeidet er vurdert etter relevante deler av kapittel 2 – Planer og tiltak som omfattes av 
forskriften og kapittel 3 – Vurdering av om planer eller tiltak etter § 8 krever konsekvensutredning 
 
Kapittel 2 

 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
 
Planarbeidet er vurdert etter punkt b). Reguleringsarbeidet er ikke konsekvensutredet i en 
tidligere plan og er dermed vurdert etter vedlegg I. Reguleringsplanen faller ikke inn under noen 
av punktene i vedlegg I som utløser krav til konsekvensutredning etter § 6.  
 
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn.  
 
Planarbeidet er vurdert etter punkt a). Planarbeidet omfattes av vedlegg II pkt. 10 e), i), om 
bygging av veier. Det konkrete tiltaket er ikke konsekvensutredet i en tidligere plan. Det må gjøres 
en vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. § 10. 
 
Kapittel 3 

 
§ 10 Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. 
 
Ut fra planens egenskaper, lokalisering og påvirkninger er det vurdert om planen kan komme i 
konflikt med forhold som er nevnt i punkt a)-h). Planområdet vil strekke seg ca. 500 meter fra 
eksisterende vei i boligfelt, under jernbanen i kulvert og frem til fylkesvei 2118. Planene vil 
medføre omdisponering av produktiv skog, men omfanget av omdisponeringen anses ikke å være 
av en slik størrelse at det gir vesentlige virkninger for samfunnet. Temaet omtales i 
planbeskrivelsen.  



   

 

 

2 (2) 
  

 
Planområdet vil omfatte en rekke bolighus som er SEFRAK-registrert, men tiltaket vil ikke berøre 
noen av byggene direkte. Tiltaket vil dermed ikke medføre eller komme i konflikt med 
kulturminnene. Temaet omtales i planbeskrivelsen.  
 
Ved en miljøteknisk grunnundersøkelse den 04.08.2020, ble det oppdaget en mulig kullgrop i 
området. Det foreligger ingen registreringer på Askeladden. En kullgrop anses som et automatisk 
fredet kulturminne etter kulturminneloven, og det utløses krav om kulturminneregistrering etter § 
9 (undersøkelsesplikt) i kulturminneloven. Det har blitt opprettet en dialog med fylkeskonservator 
ved Innlandet fylkeskommune omkring funnet og behovet for registrering. Det er vurdert at det er 
relativt stort potensiale for nye funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.  
 
Kulturminner og -miljø faller inn under bestemmelsens tredje ledd bokstav a), «lokalisering og 
påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre eller 
komme i konflikt med, (…) områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven».  
 
For å vurdere om tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminnet må det gjennomføres 
arkeologiske registreringer, slik at man avdekker hva som eventuelt finnes i området og konkret 
lokalisering. Tiltaket er ikke endelig definert og det vil være viktig med en dialog med 
fylkeskommunen i det videre arbeidet. Dersom det avdekkes funn av en eller flere kullgroper, vil 
man se på hvor disse ligger i forhold til hvor tiltaket er tenkt, og om det er mulig å verne om de i 
planen.  
 
I bestemmelsens fjerde ledd går det frem at «i vurderingen av om planen eller tiltaket kan få 
vesentlige virkninger og følgelig skal konsekvensutredes, skal det det ses hen til virkningenes 
intensitet og kompleksitet, sannsynlighet reversere eller begrense dem, om virkningene strekker 
seg over landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre 
eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak». Det vurderes at på dette tidspunktet i 
planfasen foreligger det ikke nok kunnskap om det mulige kulturmiljøet i området. Det er 
nødvendig å innhente kunnskapen før man kan vurdere om det er en reell konflikt eller ikke. Det 
anbefales derfor at det gjøres en ny vurdering av behovet for konsekvensutredning når det har 
blitt utført arkeologiske registreringer. Temaet og konsekvensene av tiltaket vil uansett bli omtalt 
i planbeskrivelsen på lik linje som andre relevante fagtema.  
 
Basert på eksisterende kunnskap fra Miljøstatus.no og kommunens kartklient vurderes det at 
planarbeidet ikke vil komme i konflikt med andre forhold nevnt i § 10 a) – h). 
 
Konklusjon 

Med bakgrunn i eksisterende informasjon vurderes det at reguleringsplanen ikke utløser krav 
om konsekvensutredning. Det anbefales at det gjøres en ny vurdering når det har blitt utført 
arkeologiske registreringer på områder.   
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