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Vurdering av krav om konsekvensvurdering 

 

 
Figur 1: Foreslått planområde 
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Det planlegges utarbeidelse av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra fv. 7478 til E6 
som vist i kartutsnitt over. Foreslått planområde er på omtrent 32 daa. 
 
Bakgrunnen for reguleringsplanen er at Statens vegvesen har fått utført en reguleringsendring 
etter forenklet prosess av Strømmen bru, planID 1845-2010005. I planen er det regulert inn en 
kulvert under E6 som skal sikre muligheten for trygg kryssing av E6 ved Straumen småbåthavn. 
Det skal også anlegges gang- og sykkelvei lang E6 til Valljordkrysset. Arbeidene med ny 
Strømmen bru er startet og antas ferdig høsten 2022. Sørfold kommune ønsker å få etablert en 
gang- og sykkelvei fra kulverten inn mot fv. 7478. Hensikten med gang- og sykkelveien er å 
legge til rette for at allmennheten skal ha en trygg vei mellom Straumen sentrum og helt bort til 
Valljordkrysset.  
 
Gjeldende plan for området er Straumen 1 vest, vedtatt 04.10.1972. Planområdet er i gjeldende 
plan avsatt til friområde i sjø og vassdrag, offentlig friområde, gangvei, vei, annen veigrunn, 
naustområde, bolig og parkering, Gjeldende plan er imidlertid ikke helt i samsvar med 
kommuneplanens arealdel (KPA), vedtatt 30.09.2010, hva gjelder arealbruk. I KPA er 
arealbruken vannareal for allment friluftsliv, friområde, boligområde, offentlig bygg, gang- og 
sykkelareal og veiareal. Sørfold kommunes forslag til ny reguleringsplan er i stor grad i tråd med 
kommuneplanens arealdel av 30.09.2010. 
 

Vurdering 

Forskrift om konsekvensutredninger § 6; «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og 
ha planprogram eller melding» 
 
I henhold til forskriftens § 6, bokstav b skal detaljreguleringer som omfatter tiltak nevnt i 
vedlegg 1 konsekvensutredes. Planlagt tiltak vurderes av kommunen til å ikke være omfattet av 
vedlegg 1, og det utløses ikke krav om KU med planprogram etter § 6. 
 
Forskrift om konsekvensutredninger § 8; «Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de 
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn». 
 
I henhold til forskriftens § 8, bokstav a skal reguleringsplaner som omfatter planer og tiltak nevnt 
i vedlegg II, og får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn konsekvensutredes. Planen skal 
ikke ha planprogram eller melding. 
 
Kommunen vurderer etter gjennomgang av planer og tiltak nevnt i vedlegg II at planlagt gang- 
og sykkelvei ikke omfattes av vedlegg II. 
 

Konklusjon 

Sørfold kommune vurderer at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensvurdering, jf. 
Forskrift om konsekvensvurderinger kap. 2. 
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