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Sign: EIF  
 
Vurdering av tiltaket ihht. krav til konsekvensutredning (KU) etter forskrift om konsekvensutredninger 
(FOR-2017-06-21-854).  
 
Det aktuelle området er satt av som fremtidig sentrumsformål i kommuneplanens arealdel, noe som 
er i tråd med plantiltaket. Nedenfor følger en redegjørelse av forholdet til krav til KU, slik de ble 
vurdert ved varsel om oppstart av planarbeid.  
 
Forskriften § 6, «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding».  
I henhold til forskriftens § 6, bokstav a) skal planer og tiltak alltid konsekvensutredes dersom det er 
kommuneplanens arealdel etter § 11-5 eller regionale planer etter plan-og bygningsloven §8-1, 
kommuneplaner etter § 11-1 og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for 
tiltak i vedlegg I og II. For bokstav c) gjelder det tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn 
plan- og bygningsloven.  
Det ønskede tiltaket er detaljreguleringsplan som behandles etter plan- og bygningsloven og dermed 
gjelder verken bokstav a) eller c).  
 
I henhold til forskriftens § 6, bokstav b, skal 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.  
I vedlegg I er det pkt 25 som omhandler boligområder som skal ha konsekvensutredning: Nye bolig- 
og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.  
Området er avsatt til fremtidig boligutvikling i tidligere plan (kommuneplanens arealdel) og skal 
derfor ikke konsekvensutredes.  
 
Konklusjon: Det ønskede tiltaket omfattes ikke av innholdet i Vedlegg I ei heller av bokstav a) og c) 
og det utløses derfor ikke krav om KU etter § 6.  
 
Forskriften § 7, «Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 
melding».  
I henhold til forskriftens § 7, bokstav a) og b) skal tiltak i vedlegg II som behandles etter energi- , 
vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven alltid konsekvensutredes uten melding. Det gjelder også 
planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som 
vedtas av et departement.  
 
Konklusjon: Det ønskede tiltaket omfattes skal ikke behandles etter de oppgitte lovene i bokstav a) ei 
heller fastsette rammer for tiltak i vedlegg I og II som skal vedtas av et departement og utløser derfor 
ikke krav om KU etter § 8.  
 
Forskriften § 8, «planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn».  
Paragrafen omfatter planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 
10, men ikke ha planprogram:  



I henhold til forskriftens § 8, bokstav a), skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II ha KU. 
Detaljreguleringer som allerede er konsekvensutredet i tidligere plan omfattes ikke av KU-kravet.  
Det er ingen av punktene i vedlegg II som omfatter boligregulering og skal derfor ikke 
konsekvensutredes.  
 
I henhold til forskriftens § 8, bokstav b) skal tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen love enn 
plan- og bygningsloven konsekvensutredes.  
Det ønskede tiltaket skal behandles etter plan- og bygningsloven og skal derfor ikke 
konsekvensutredes etter bokstav b).  
 

Konklusjon: Det ønskede tiltaket omfattes ikke av innholdet i Vedlegg II ei heller av bokstav b) og det 
utløses derfor ikke krav til KU etter § 8 


