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VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING -  

UTVIDELSE AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR  

TRANSFORMATORSTASJON SLETTEBØ 

PlanID 20110005-01 

 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).  

Planområdet ligger nord på Slettebø i Eigersund kommune og omfatter eiendommene gnr 45 

bnr 2 og 286. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nytt 

beredskapslager med tilhørende anlegg i tilknytning til eksisterende energianlegg i 

Svanevassveien.  

Deler av planområdet er regulert gjennom reguleringsplan fra 2011. Omsøkt 

utvidelsesområde er ikke tidligere regulert. Området er i kommuneplanen for Eigersund 

2018-2030 vist som M24 fremtidig råstoffutvinning, hensyn landbruk, båndlegging etter lov 

om kulturminner og gul støysone. Planlagt tiltak vil ikke samsvare med overordnet 

arealformål i kommuneplanen.  

§ 6 i forskriften: Planlagte tiltak faller ikke inn under noen av punktene i vedlegg I som utløser 

krav om konsekvensutredning.  

§ 8 i forskriften: Planlagt tiltak omfattes av pkt. 11j) i Vedlegg II «Næringsbygg, herunder 

kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10b, bygg for offentlig og privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål.» Jf. § 10 i forskriften skal tiltaket konsekvensutredes dersom det kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Under er en tabell som tar for seg kriteriene for 

vurdering av om forslaget vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Tabellen er delt 

inn på samme måte som 2. og 3. ledd i § 10. 4. ledd i §10 kommenteres til slutt.  

 Tema Tiltaket Vurdering av om tiltaket vil ha 
vesentlig virkning 

§ 10, 2. ledd: Egenskaper ved tiltaket 

a) størrelse, 
planområde, 
utforming 

Planområdet er på ca. 
2,8 daa. Området er 
tidligere uregulert. 
Området søkes regulert 
til næringsformål - 
lager. Tiltaket 
samlokaliseres med 
eksisterende 
energianlegg øst for 
området, og vil benytte 
eksisterende avkjørsel.  

Nei. Tiltaket antas ikke å ha 
vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn når det gjelder størrelse, 
planområde og utforming.  
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b) Bruken av 
naturressurser, 
særlig areal, jord, 
mineralressurser, 
vann og biologiske 
ressurser 

Tiltaket etableres på 
areal som i dag nyttes 
til beite for sau.  

Nei. Berørt område er ikke et stort 
sammenhengende beiteområde og 
avgrenses av vei i vest og sør, og 
eksisterende energianlegg i øst.  

c) Avfallsproduksjon 
og utslipp 

Det vil bli etablert 
miljøstasjon for 
kildesortering av avfall. 
I lagerhall vil det bli 
oppbevaring av 
olje/bensin, kjemikalier 
o.l. Vaskeplass vil ha 
oppsamling av 
kjemikalier. 

Nei. Dette vil bli regulert gjennom 
forskrift som gjelder slike tiltak. 
Risiko vil bli vurdert i ROS-analysen, 
og avbøtende tiltak sikres i 
reguleringsplanen.  

d) Risiko for alvorlige 
ulykker/eller 
katastrofer 

Tiltaket anses å ikke 
medføre vesentlig fare 
for alvorlige ulykker 
eller katastrofer. 

Nei. Risiko vil bli vurdert i ROS-
analysen og avbøtende tiltak sikres i 
reguleringsplanen.  

 

 Tema Vurdering av om tiltaket vil ha 
vesentlig virkning 

§ 10, 3. ledd: Lokalisering og påvirkning på omgivelsene 

a) Verneområder etter naturmangfoldlovens 

kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 

naturtyper, prioriterte arter, vernede 

vassdrag, nasjonale laksefjorder og 

laksevassdrag, objekter, områder og 

kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

Nei. Planområdet er sjekket mot 
naturdatabase som viser ingen funn 
knyttet til tema innenfor 
planområdet.  

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle 

landskap, verdifulle kulturminner og 

kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige 

mineralressurser, områder med stor 

betydning for samisk utmarksnæring eller 

reindrift og områder som er særlig viktige for 

friluftsliv 

Nei. Det er ifølge databasen 
askeladden registrert ett automatisk 
fredet kulturminne, en heller, 
innenfor planområdet. Boplassen er 
påvist i en liten heller dannet av en 
stor og naturlig steinblokk. Det er 
ønskelig å søke om frigivelse av 
kulturminnet i forbindelse med 
planarbeidet. Dersom dette ikke er 
mulig å få til, vil tiltaket hensynta 
kulturminnet og dens 
sikkerhetssoner.  
Sjekk i databasene for de øvrige 
tema viser ingen funn. 

c) Statlige planretningslinjer, statlige 

planbestemmelser eller regionale 

planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 

bygningsloven av 27 juni 2008 nr. 71 eller 

rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av 

plan- og bygningsloven av 14 juni 1985 nr. 77 

Nei. Tiltaket anses ikke å skape 
noen vesentlige virkninger i forhold 
til statlige planretningslinjer, statlige 
bestemmelser, regionale 
bestemmelser.  
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d) Større omdisponeringer av områder avsatt til 

landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 

reindrift eller områder som er regulert til 

landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet 

Nei. Planlagt tiltak vil omdisponere 
et mindre beiteareal for sau. Berørt 
område er ikke et stort 
sammenhengende beiteområde og 
avgrenses av vei i vest og sør, og 
eksisterende trafostasjon i øst.  

e) Økt belastning i områder der fastsatte 

miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Nei. Ikke aktuelt. 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, f.eks. 

som følge av vann- eller luftforurensning 

Nei. Ikke aktuelt. 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp Nei. Dette vil bli regulert gjennom 
forskrift. Ev. risiko vurderes i ROS-
analysen og avbøtende tiltak sikres i 
reguleringsplanen.  

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av 

naturfarer som ras, skred eller flom 

Nei. Sjekk mot NVEs kartbase viser 
ingen fare for ras, skred eller flom i 
planområdet. Temaene vurderes i 
ROS-analysen etter gjeldende 
regelverk. Ev. avbøtende tiltak 
sikres i reguleringsplanen. 

 

Vurdering etter § 10, 4. ledd: 

Den helhetlige konsekvensen av tiltaket anses ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn verken hver for seg eller samlet. Tiltaket vurderes med dette å ikke utløse krav til 

konsekvensutredning etter forskriftens §§ 6-10. 

Selv om det ikke er krav om formell konsekvensutredning, skal virkninger av endringer i 

forhold til gjeldende og overordnede planer vurderes grundig i planbeskrivelsen.   


