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1 Innledning

I forbindelse med oppstart av planarbeid for ny allé ved Rygge kirke er det gjort

en vurdering av forholdet til f orskrift om konsekvensutredninger (2017). Dette

notatet utgjør en slik vurdering, og inneholder i tillegg en redegjørelse for

tiltaket basert på den informasjon som foreligger på nåværende tidspunkt.
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2 Planområdets beliggenhet

Planområdet ligger i Rygge kommune, langs fylkesveg nr. 332, og utgjør til

sammen ca. 27 daa.

Figur 1 Oversiktskart som viser omtrentlig plassering av planområdet. (Kilde: Rygge

kommunes kartklient, 12.04.2018 l)

3 Om tiltaket

Kirkealleen i Rygge har i lang tid vært moden for reetablering. Høsten 2017 ble

den gamle alleen avviklet av sikkerhetshensyn. Rygge kommune og Statens

v egvesen er omforent om å få på plass en ny alle med finansiering gjennom

Østfold f ylkeskommune. En mu lig fremdriftsplan er godkjent reguleringsplan i

løpet av desember 2018. Realistisk anleggsstart er fra høsten 2019 med

fullførelse våren 2020. Kommunen ønsker å oppgradere sitt VA - anlegg samtidig

med gjennomføring av vegarbeidene/arbeidet med ny alle (Kil de: Rygge

kommune) .



KU - VURDERING FOR REGULE RING AV GRIMSØY BRU 3

4 Eksisterende situasjon

Figur 2 Flyfotoet viser eksi sterende situasjon i området . Alleens avgrensing sees på trærne

langs veibanen (Kilde: Norgeskart.no, 12.04.2018 ) .

4. 1 Planstatus

K ommuneplanens arealdel for Rygge kommune ( 2011 – 2022 ) :

› Formål: Landbruk - , natur - og friluftsformål (LNF)

› B åndlegging etter lov om kulturminner (H730) : Det ble levert inn liten

likearma spenne og en liten rund spenne. I tillegg forteller informanten at

han også gjorde funn av en m ynt med "det velkjendte kors på", en nøkkel

"av middelaldersk type", to spinnehjul og et vektlodd i samme området.

Disse funnene ble fotografert og innmålt med ikke samlet inn. Han sier

videre at han i det samme området har gjort funn tidligere i forbindel se

med at Ole Grøn fra NIKU gjennomførte et prosjekt med analyse av

satelittfotografi fra området. Disse funnene skal ha blitt levert til Grøn (fra

Askeladden).

En teori (basert på ovennevnte prosjekt) er at det i dette området har ligget

e n kirke fra tidl ig middelalder (fra Askeladden).

› H ensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570)

› Støysone (H210): rød sone iht. T - 1442
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Værne kloster - området:
Området er utvalgt av Riksantikvaren som et kulturhistorisk landskap av

nasjonal interesse.

Østfold betegnes som herregårdenes fylke. Værne kloster - o mrådet er en viktig

representant for herregårdslandskapene i Norge. Mens de fleste

jordbrukslandskap på flatbygdene på Østlandet i dag er preget av moderne drift,

har dette området bevart en rekke lu nder, trerekker, alléer, store trær og

stengjerder som gir landskapet en særlig historisk dybde. Klosterruin,

middelalderkirke og et stort antall arkeologiske kulturminner forsterker dette

preget (fra Askeladden).

Pilgrimsleden:
Den tidligere pilgrimslede n gjennom Østfold gikk gjennom den aktuelle

kirkealleen.

4. 2 Eksisterende infrastruktur

› K ommunal t VA i området

› Luftspenn med kabler

5 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
(201 7)

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger (2017) .

P lanarbeidet omfattes ikke av § 6 "Planer og tiltak som alltid skal

konsekvensutredes og ha planprogram eller melding" , da tiltaket ikke faller inn

under noen av punktene i vedlegg I .

Planarbeidet omfattes heller ikke av § 7 som omhandler "Planer og tiltak etter

andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding" , da planen

ikke skal behandles etter annen lov enn plan - og bygningsloven.

§ 8 omhandler "Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn" . Faller tiltaket inn under denne

paragrafen skal det ikke lages planprogram eller melding. Bokstav a) omfatter

reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II .

I vedlegg II faller planarbeidet inn u nder punkt 10, " Infrastrukturprosjekter " , og

bokstav e). i " Bygging av veier " . I henhold til § 8 skal det da vurderes om

tiltaket kan få vesentlige virkninger etter § 10.

Vesentlige virkninger vurderes ut fra § 10 , der f ølgende punkter i andre ledd er

rel evante :
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› a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V (…), utvalgte

naturtyper (naturmangfoldloven kap. VI), prioriterte arter, vernede

vassdrag, nasjonale laksefjorder, laksevassdrag, objekter, områder og

kulturmiljø fredet etter kulturminneloven .

og

› b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner

og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, (…) og

områder som er særlig viktige for friluftsliv .

P lanområdet er omfattet av båndleggingssone for lov om kulturminner.

Dette dreier seg om funn som er gjort på jordet like ved siden av den

planlagte opprustningen av kirkea lleen. D et er snakk om automatisk fredete

kulturminner/løsfunn.

Det blir derfor viktig at fylkeskonservatoren i Østfold involveres tidlig i

planprosessen. Videre ligger området i umiddelbar nærhet til det

automatisk fredete kulturminnet Rygge middelalderkirke, med

omkringliggende kulturmiljøet.

Pilgrimsleden i Østfold gikk også tidligere gjennom alleen.

Det er v ed starten av planarbeidet foreløpig usikke rt om det gjøres funn

innenfor båndleggingssonen, eller hva slags funn det er snakk om. Dette ,

samt det faktum at alleen allerede eksisterer og det er snakk om en re -

etablering gjør at tiltaket ikke anses for å me dføre v esentlig e virking er for

miljø og samfunn.

› d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks - , natur - og

friluftsformål, samt reindrift eller områder som er reguler til landbruk og

som er av stor betydning for landbruksvirksomhet .

Det legges ik ke opp til en større omdisponering, og tiltaket vurderes til å

ikke være berørt av bokstav b).

Retningslinjene blir en viktig premiss for planarbeidet, men prosjektet vil ikke

nødvendigvis komme i konflikt med disse.

Konklusjon

På bakgrunn av det ovennevnt e og i henhold til KU - forskriftens § 8 og 10

vurderes planarbeidet for ny kirkeallé til ikke å falle inn under krav om

konsekvensutredning (KU).

Følgende temaer bør imidlertid utredes mer grun dig, som egne tema notat. Dette

vil være et supplement til planb eskrivelsen:

› Kulturmiljø og kulturminner

› Landskap



6 KU - VURDERING FOR REGULE RING AV KIRKEALLÉ RYGGE

› Landbruk/ Jordvern


