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Vurdering av krav til konsekvensutredning  
(Jf. forskrift om konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854). 
 

Detaljregulering Egersund sentrum 

Forslagsstiller: Eigersund kommune 
Plankonsulent: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
Dato: 12.10.20 

 

Bakgrunn og hensikt 
I forbindelse med oppstart av planarbeid skal det gjennomføres en vurdering av planarbeidet 
opp mot forskrift om konsekvensutredninger for å avklare om planarbeidet utløser krav til 
konsekvensutredning. Hensikten med dette notatet er å dokumentere denne vurderingen.  

Planområdet er regulert ved plan-id 19910002-02 Sentrumsplan. I gjeldende reguleringsplan 
er planområdet regulert til sammenhengende gågater, torg, plass, kombinert formål 
forretning/kontor, kjøreveg, kirke, kulturhus, fornyelsesområder, bevaring bygninger og 
anlegg.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt bysentrum som har folkeliv 
året rundt og til ulike tider på døgnet. Planen skal vise hvordan området kan bli en 
fremtidsrettet og attraktiv del av byen. Det vil bli foretatt en særskilt vurdering av 
«Rådhustomta», «Bytelttomta», Areneset, Nytorget og Torget. Tilknytning mellom by og sjø 
skal stå sentralt i planarbeidet. Samlet planareal er på ca. 45 daa inkludert sjøareal.  

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for sentrumsdel, vedtatt i 2019, vist som 
sentrumsformål S1, flomfare, gul og rød støysone, båndlegging kulturminner og bevaring 
kulturmiljø. Planlagt arealbruk vil samsvare med kommuneplanen, men avvike fra gjeldende 
reguleringsplan. Nyere vedtatt kommuneplanen overstyrer eldre reguleringsplan, men 
opphever reguleringsplanen ikke formelt.   

 

Vurdering av forholdet til KU-forskriften: 
Planlagt arealbruk er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. 

KU-forskriftens § 6 fastsetter at følgende planer alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding: 

§ 6 a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og 
bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer 
etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 

Vurdering Ikke relevant. 
§ 6 b) 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 

Vurdering Planlagt arealbruk er vurdert opp mot forskriftens vedlegg I, pkt. 24 
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
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allmennyttige formål med bruksareal på mer enn 15000 m2.» Det legges ikke 
opp til at arealer for næring, tjenesteyting og/eller allmennyttige formål skal 
overstige 15000 m2 BRA. Planlagt tiltak faller derfor ikke under forskriftens 
vedlegg I, pkt. 24. 

§ 6 c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven 
Vurdering Ikke relevant.  

  
Det vil være aktuelt å gjøre endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan. I 
veiledningsnotatet til KU-forskriftens § 6b) presiseres følgende: «Det legges til grunn at det 
kan gjøres mindre endringer fra overordnet plan i reguleringsplanen uten at planen må 
behandles etter forskriften. Hva som menes med mindre endringer må vurderes konkret i 
den enkelte sak med utgangspunkt i mulige virkninger. I slike tilfeller er det viktig at det i 
planbeskrivelsen gis en redegjørelse for endringer sett i forhold til tidligere vedtatt plan, og at 
virkningene av endringene blir beskrevet.»  

Ved endringer i forhold til overordnet plan, skal endringer og virkninger belyses og vurderes 
grundig i planbeskrivelsen, slik at berørte parter kan ta stilling til dem, og slik at intensjoner 
og hensyn i overordnet plan ivaretas tilsvarende eller bedre i ny reguleringsplan.  

Da reguleringsplanen ikke fanges opp av § 6 i forskriften, utløses ikke automatisk krav om 
KU-plikt.  

Forskriftens § 7 fastsetter at følgende tiltak og planer etter andre lover skal alltid 
konsekvensutredes, men ikke ha melding: 

§ 7 a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven 

Vurdering Ikke relevant. 
§ 7 b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i 

vedlegg I og II og som vedtas av et departement 
Vurdering Ikke relevant. 

 
Reguleringsplanen fanges ikke opp av § 7, og utløser dermed ikke automatisk KU-plikt.  

Forskriftens § 8 fastsetter at følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes dersom de 
kan få vesetlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding: 

§ 8 a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. 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 

Vurdering Planlagt tiltak er vurdert opp mot vedlegg II. Det er ikke åpenbart at planen 
omfattes av tiltak i vedlegg II, men planlagt arealbruk kan tolkes inn under 
vedlegg II pkt. 10 b) «Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder, 
inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg» og/eller vedlegg II pkt. 11 j) 
«Næringsbygg herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b), bygg for 
offentlig og privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål».  

§ 8 b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og 
bygningsloven. 

Vurdering Ikke relevant. 
  
Siden planlagt tiltak slår inn under § 8 vedlegg II, skal det vurderes etter § 10. Under er en 
tabell som tar for seg kriteriene for vurdering av om forslaget vil ha vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn:  
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 Tema Vurdering av om tiltaket vil ha vesentlig virkning 
§ 10, 2. ledd: Egenskaper ved tiltaket 
a) størrelse, planområde og 

utforming 
Planområdet er på ca. 45 daa. Området er tidligere 
regulert i gjeldende reguleringsplan av 2009. 
Planområdet omfatter både land og sjøareal, hvor 
hovedfokus er på landarealet. Store deler av 
planområdet er i dag bebygd. Planen utformes i 
samsvar med overordnet plan.  

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

Ikke relevant. 

c) Avfallsproduksjon og utslipp Ikke økt avfallsproduksjon utover normal produksjon 
for virksomheter i dag.   

d) Risiko for alvorlige 
ulykker/eller katastrofer 

Tiltaket antas ikke å medføre spesiell risiko for 
alvorlige ulykker og/eller katastrofer. Risiko- og 
sårbarhet vil utredes som del av planarbeidet.   

 
§ 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 

Planområdet berører ikke verneområder. Egersund 
kirke inngår i planen og kirkens verneverdi 
forutsettes hensyntatt i planarbeidet. Planområdet 
grenser også til den verneverdige bebyggelsen i 
sentrum av Egersund. En forutsetning for 
planarbeidet er tilpasning til den verneverdige 
bebyggelsen. 

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 

Planarbeidet vurderes ikke å medføre vesentlige 
konflikter med nevnte tema. Hensynet til 
verneverdig sentrumsbebyggelse forutsettes 
ivaretatt i planen.  

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 

Tiltaket anses ikke å skape noen vesentlige 
virkninger i forhold til statlige planretningslinjer, 
statlige bestemmelser, regionale bestemmelser. 
Tiltaket er ikke i strid med overordnede planer.  
 

d) Større omdisponeringer av 
områder avsatt til landbruks-, 
natur- og friluftsformål, samt 

Ikke relevant, da slike områder ikke befinner seg 
innenfor planområdet.  
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reindrift eller områder som er 
regulert til landbruk og som 
er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

e) Økt belastning i områder der 
fastsatte miljøkvalitets-
standarder er overskredet 

Store deler av planområdet befinner seg i rød og gul 
støysone fra fylkesvei 44 og Strandgaten. Planlagte 
tiltak vurderes i liten grad å medføre vesentlig 
økning i trafikkmengden. I planen vil hensynet til 
infrastruktur tillegges stor vekt for å få til gode 
løsninger for alle trafikant-grupper. 

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

Tiltaket vurderes ikke å medføre konsekvenser for 
befolkningens helse som følge av vann- og 
luftforurensning.  

g) Vesentlig forurensning eller 
klimagassutslipp 

Tiltaket vurderes i liten grad å skape mer trafikk i 
området. Temaet vil inngå som del av den generelle 
risiko- og sårbarhetsanalysen som utarbeides som 
del av planforslaget. Ev. 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 eller skred i planområdet. Området er utsatt for 
flom. Det er utført en flomkartlegging som legges til 
grunn for planarbeidet. Tema vil inngå som del av 
den generelle risiko- og sårbarhetsanalyse som 
utarbeides som del av planforslaget. Ev. avbøtende 
tiltak sikres i reguleringsplanen. 

 

Planarbeidet omfattes av vedlegg II, pkt. 10b, om utviklingsprosjekter for by- og 
tettstedsområder, og pkt. 11j) bygg for næring-, tjenesteyting og allmennyttig formål. Tiltaket 
er i hovedsak i tråd med overordnet planer og forventes ikke å gi vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn. Tiltakets karakter vurderes å være lite konfliktfylt. Planarbeidet utløser 
med dette ikke konsekvensutredning etter § 8 i forskriften.   

Konklusjon 
Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet omfattes ikke av 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding, § 7 
Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding, 
eller § 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. Dette skyldes i hovedsak at planarbeidet er i henhold til overordnet planer 
og at tiltaket ikke forventes å medføre vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.  


