
Rv. 9 Besteland – Helle - vurdering 
om KU-plikt etter forskrift om 
konsekvensutredning  
 

Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes 

Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes er listet opp i forskriftens vedlegg I. 
Vedlegg 1, pkt. 7 omtaler planlegging av veger: 

- Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk 
- 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 

- Andre vegtiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. 

Reguleringsplan for rv. 9 Besteland - Helle vil ha en enkel standard med maks 2 kjørefelt, 
flere avkjørsler og langt lavere investeringskostnader enn 750 millioner. Formålet med 
planen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på rv. 9. Reguleringsplan for rv. 
9 Besteland - Helle oppfyller ingen av kriteriene for samferdselsanlegg som alltid skal 
konsekvensutredes, jf KU-forskriftens vedlegg I.   
 

Vurdering etter § 10 i forskrift om konsekvensutredning 

Reguleringsplan for rv. 9 Besteland – Helle representerer et tiltak i Vedlegg II [bokstav e) pkt i 
«Bygging av veier» og 13 «Utvidelser eller endringer»]. Tiltaket er ikke konsekvensutredet i 
oversiktsplan, jf. § 8 a). Det må derfor vurderes om planen får vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn, og dermed faller inn under kravet om konsekvensutredning. Forskriftens § 10 
lister opp hva som danner grunnlaget for vurdering av «vesentlige virkninger».  
 
Følgende prosess legges til grunn ved vurderingen: 

• Forslagstiller skal legge frem nødvendige opplysninger som grunnlag for ansvarlig 
myndighets vurdering etter forskriften § 9. Opplysningene skal baseres på 
foreliggende kunnskap. Forslagsstiller skal selv også gjøre en vurdering av om 
planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger. 

• Ansvarlig myndighet (kommunen) skal vurdere om planen eller tiltaket kan få 
vesentlige virkninger etter § 10. 

• Forskriften stiller krav om at vurderingen av vedlegg II tiltak skal begrunnes. 
 



For å vurdere om reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
dermed utløse KU-plikt, må egenskaper ved planen samt lokalisering og påvirkning av 
omgivelsene vurderes, jf. tabellen under. Tabellen gjennomgår alle de forhold/tema som 
listes i forskriftens § 10.  
 
Tabellen gir en vurdering av om Reguleringsplan for Rv. 9 Besteland - Helle vil utløse KU-plikt etter vedlegg II. 
Egenskaper ved planen eller tiltaket (andre ledd)  

a) Størrelse, planområde og utforming 

Rv. 9 Besteland - Helle er 5,1 km lang. Det foreslåtte planområdet har et arealomfang på ca 2 000 
daa, jf. plankart. Eksisterende veggrunn utgjør ca 300 daa av dette arealet. Tiltaket omfatter bilveg, 
eventuelle støyskjermingstiltak, samt nye kryssløsninger.  

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 

Ny veg vil medføre et omtrentlig arealbeslag av fulldyrket jord på 15 – 20 daa. Noe tap av skog, 
hovedsakelig lav bonitet. 

c) Avfallsproduksjon og utslipp  

Avfallsproduksjon: Ikke aktuelt. 

Utslipp: Ingen endring fra dagens situasjon.  

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer  

Ferdig veg vil ha høyt fokus på trafikksikkerhet med mykt sideterreng og trygge kryss og avkjørsler. 
Separate løsninger for gående og syklende i grendene Besteland og Helle.  

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene (tredje ledd)  
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  

 
Vern etter naturmangfoldloven 
eller markaloven  

Planen berører ingen verneområder etter naturmangfoldloven 
(nml).  

Utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kapittel VI)  

Planen berører ikke utvalgte naturtyper i naturmangfoldloven 
kapittel IV.  

Prioriterte arter  Planen berører ikke prioriterte arter eller økologiske 
funksjonsområder.  

Vernede vassdrag  Planen ligger i utkanten av det varig vernede vassdraget 
«Njardarheim». Vernet er fra 1973 og vernegrunnlag er 
«urørthet». Den østlige avgrensningen er Otras østbredd, og 
omfatter dermed flere mindre vassdrag som renner til Otra. 
Vernet fokuserer sterkt på naturverdiene i det sentrale 
villmarksområdet på Vestheia, som utgjør hoveddelen av arealet. 
Ny vei mellom Besteland og Helle vil medføre kryssing av noen 
mindre bekker og den større Kvernåni. Det er allerede 



vanngjennomløp under disse, og dagens situasjon endres lite. 
Det forutsettes at disse vassdragskryssingene holder dagens 
standard og at det tas normale hensyn til kantvegetasjon. Med 
disse forutsetningene vurderes det ikke å være negativ 
påvirkning av de verdier som ligger til grunn for vassdragsvernet. 
  

Nasjonale laksefjorder og 
laksevassdrag  

Planen berører ingen nasjonale laksefjorder. 

Objekter, områder og kulturmiljø 
fredet etter kulturminneloven  

Det er registrert flere kulturminner langs rv. 9 Besteland - Helle. 
De automatisk fredede kulturminnene som blir berørt, må det 
søkes om dispensasjon etter at kulturminnelovens §9 er oppfylt. 
Dette vil i seg selv ikke utløse krav om KU.  

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring og reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv.  
 
Truede arter eller naturtyper  Truede arter (d.v.s. arter i rødlistekategori CR, EN og VU) som 

kan påvirkes av planen omfatter spredte (rest)forekomster av 
solblom. Basert på tilgjengelig kildemateriale kan det være 
enkelte slike forekomster i planområdet. Potensialet for intakte 
og artsrike kulturlandskap i det berørte arealet er imidlertid lite, 
da det ikke finnes tilgjengelige arealer med en riktig 
hevdsituasjon. På denne bakgrunn er det ikke forventet at 
prosjektet medfører vesentlige konflikter med viktige 
vokseplasser for solblom eller annet biologisk viktig 
kulturlandskap.  

Verdifulle landskap  Planen påvirker ikke landskapet negativt.  
 

Verdifulle 
kulturminner/kulturmiljøer  

Ny veg blir liggende lenger fra fredet bygning på Helle enn 
eksiterende veg.  

Nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser  

Ikke aktuelt  

Områder med stor betydning for 
samisk utmarksnæring og 
reindrift  

Ikke aktuelt 

Områder som er særlig viktige for 
friluftsliv  

Områdene rundt Rv. 9 Besteland - Helle er utbygd. Planen 
berører ikke områder sikret til friluftslivsformål og vil ikke hindre 
adgang til naturområder.  
 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 
medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 eller rikspolitiske bestemmelser eller 
rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 
 
Statlig planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, strandsone, 
klima- og energiplanlegging 

ATP – ikke aktuelt 
Strandsone – berører strandsonen der det i dag allerede er 
vegfylling, med en bredde på om lag 1 meter. Tiltaket trenger 
avklaring mot NVE.  
Klima og energiplanlegging – ikke aktuelt.  



Rikspolitiske retningslinjer for 
barn og unge, verna vassdrag 

Planen vil ivareta barn og unges interesser gjennom 
tilrettelegging for gange og sykkel, og sammenbinding av 
lokalmiljøene på Besteland og Helle. 
RPR for varig verna vassdrag, se bokstav a). 
 

Rikspolitisk bestemmelse for 
kjøpesentre 
 

Ikke aktuelt. 

d) Større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftsområder eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet 
 
Områder regulert til landbruk 
eller LNF(R) 

Konsekvensen av arealbeslag er håndtert av andre punkter. 
Konfliktgrad er belyst i planprogram med siling av alternative 
korridorer.  

LNF(R) i kommuneplanens 
arealdel 
 

Det meste av berørt areal er innenfor LNF område.  

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Miljøkvalitetsstandard for vann  Ikke aktuelt  

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

 Ikke aktuelt pga lav ÅDT.  

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

Forurensning til luft  Ingen endring 

Forurensning til vann  Ingen endring 

Forurensning til sedimenter  Ingen endring 

Ubehagelig lukt  Ingen endring 

Støy  Planen vil medføre noe mer støy enn i dag, omtales i egen 
støyvurdering. Berørte boliger over støygrense, må skjermes.  

Stråling  Ikke aktuelt  

Klimagass  Ingen endring 

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

Flom- og skredfare  Ingen endring fra dagens situasjon.  
 

Egenskaper ved virkningene (fjerde ledd) 

- Virkningenes intensitet og 
kompleksitet  

Sammenlignet med 0- alternativet medfører planen relativt 
begrensede virkninger for miljøtemaene.  



- Sannsynlighet for at virkningene 
inntreffer og når de inntreffer  
- Varighet og hyppighet  
- Mulighet for å begrense eller 
reversere virkningene  
- Om virkningene strekker seg 
over landegrensene  
- Samlede virkninger av forslaget 
til plan eller tiltak og andre 
eksisterende, godkjente eller 
planlagte planer eller tiltak  
 

- Virkninger av planforslaget er beskrevet i punktene 
ovenfor og i silingsrapporten. 

 
Tiltaket vil ikke legge til rette for ny virksomhet som 
representerer store, problematiske framtidige tilleggsvirkninger 
for miljøtemaene. Konfliktnivået ved realisering av tiltaket 
vurderes som relativt begrenset, og berører i liten grad særlig 
sjeldne/viktige forekomster. På denne bakgrunn er det heller 
ikke grunnlag for å anta en mektig samlet belastning for 
miljøtemaer som arter, naturtyper og økosystemer.  
 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen som forslagsstiller har vurdert om reguleringsplan for Rv. 9 Besteland - Helle i Valle 
vil medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og dermed vil utløse krav om 
konsekvensutredning. Vurderingene er baseres på eksisterende kunnskap om planområdet. Statens 
vegvesens vurderer at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

Begrunnelse 

Planens påvirkning av omgivelsene representerer ikke en så stor konflikt med relevante tema at det kan 
sies å representere «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» i hht kriteriene i KU-forskriftens § 
10. Dette er dokumentert i tabellen over. 

Det er Valle kommune som ansvarlig myndighet som gjør den endelige vurderingen om planen skal 
konsekvensutredes.  
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