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Notat 
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VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING - 
DETALJREGULERING FOR STRØMSTAD BOLIGOMRÅDE GNR 98 
BNR. 1, 2, 6 mfl. 
PlanID 2013 0005 

 

Det skal i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan gjøres en vurdering av behovet for 
konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), som 
trådte i kraft fra 01.07.2017.  

Bakgrunn 
Bakgrunnen for planarbeidet er ønske om å etablere nytt boligområde i fortsettelsen av 
allerede utbygd boligområde på Strømstad, Helleland. Området ligger nord for E39, og med 
nærhet til skole, barnehage, idrettsanlegg og grendehus. Arealene rundt utgjøres av 
landbruksområder, trafikkareal og store friluftsområder.   

I kommuneplanens arealdel for Egersund – Indre del med Helleland 2018-2030, er 
planområdet vist som B35 boligbebyggelse fremtidig, LNFR-område og hensyn landbruk. 
Område B35 utgjør ca. 38,8 daa. Se figur 1a.  

Mindre del av planområdet i sør og øst omfattes av gjeldende reguleringsplan 19780001 
Reguleringsplan for Strømstad vedtatt i 2005. Øvrige arealer er uregulert.  

       
Figur 1a (til venstre): Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune 2011-2022 som viser store 
deler av planområdet som boligbebyggelse fremtidig, LNFR-område og hensyn landbruk. Figur 1b (til høyre): 
Gjeldende reguleringsplaner i området; 19780001 Reguleringsplan for Strømstad fra 2005.  
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Vurdering 
Krav om konsekvensutredning etter PBL § 4-2, andre ledd. 

Plan- og bygningslovens § 4-2, angir at «For regionale planer og kommuneplaner med 
retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få 
vesentlig virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering 
og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.» 

 

Vurderinger av om reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Vurdert etter KU-forskriftens §§ 6-8 

Aktuelle bestemmelser i KU-forskriften: 

§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  
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 for tiltak i vedlegg I og II.  

b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntak fra dette 
er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan 
og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.  

c) Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. 

 

Vurdering av § 6, bokstav a) til c): Bokstavledd a) og c) er ikke relevante for planarbeidet. 
Reguleringsplanen omfatter tiltak nevnt i vedlegg I pkt. 25 «Nye bolig- og fritidsboligområder 
som ikke er i samsvar med overordnet plan». I gjeldende kommuneplan for Egersund (2018-
2030) er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse (felt B35) og LNFR-område, og er 
utredet på et høyere plannivå. Plantiltaket vil avvike med ca. 14 daa fra boligformål avsatt i 
kommuneplanen. Departementet legger til grunn at bestemmelsen for vedlegg I, pkt. 25 
omfatter områder på 15 daa. eller mer jf. veiledning til Konsekvensutredninger for planer 
etter plan- og bygningsloven. Plantiltaket faller dermed ikke inn under vedlegg I.  

 
§ 7. Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 
melding: 

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

b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og 
II som vedtas av et departement 

Vurdering av § 7, bokstav a) og b): Reguleringsplanen omfattes ikke av punkter i vedlegg II 
som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven, eller andre lover 
som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som skal vedtas av departementet. Det 
utløses derfor ikke krav om konsekvensutredning etter § 7.  
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§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn: 

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.  

b) Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven  

Vurdering av § 8, bokstav a) og b): Bokstavledd b) er ikke relevant for planarbeidet. 
Reguleringsplanen omfattes ikke av punkter i vedlegg II pkt. 1-12. Punkt 13 i vedlegg II 
gjelder: «Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II som kan få 
vesentlige virkninger». Boligområdet utvides med ca. 14 daa. i forhold til overordnet plan. 
Utvidelsen utløser ikke direkte konsekvensutredning etter § 6b vedlegg I pkt. 25. Siden 
arealformålene ikke stemmer helt overens med formål avsatt i kommuneplanen, er det 
foretatt en vurdering av plantiltaket opp mot forskriftens § 10.  

 

§ 10. Kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn:  

Det skal vurderes om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. punktene 
som følger: 

Egenskaper ved tiltaket omfatter: 

a) Størrelse, planområde og utforming:  
Plantiltaket er en utvidelse av eksisterende boligområde på Strømstad. Planområdet 
har et samlet areal på ca. 77,3 daa, hvorav boligbebyggelsen utgjør ca. 41,5 daa. 
Siden hovedatkomstveien til området, Eftelandsveien, legges om i ny trasé vest for 
eksisterende boligområde, strekker planområdet seg helt ned til krysset sør for 
skolen. Ifølge veileder til Forskrift om konsekvensutredning, utgitt februar 2020, må 
det gjøres en konkret vurdering av egenskaper ved det aktuelle tiltaket sett opp mot 
hvilke kvaliteter som ligger til grunn for at det aktuelle området er verdifullt. Det er 
ingen kulturminner, viktige arter, naturtyper eller andre ting som tilser at det er behov 
for å konskevensutrede for å utvide utbyggingsformål. Tiltaket vurderes ikke til å 
utløse kravet om konsekvensutredning jf. dette punktet. Tiltaket vil bli godt vurdert og 
belyst i planbeskrivelsen. 
 

b) Bruk av naturressurser, særlig areal, jord, mineralressurser, vann og biologiske 
ressurser:  
Utvidelsen vil medføre at noe utmarksbeite vil bli benyttet til boligbebyggelse. 
Utvidelsen vurderes å være av liten karakter sett i forhold til areal avsatt i 
kommuneplanen til formålet. Tiltaket vurderes ikke å skape noen vesentlige virkninger 
i forhold til bruk av naturressurser. Tiltaket vurderes til ikke å utløse kravet om 
konsekvensutredning jf. dette punktet.  
 

c) Avfallsproduksjon og utslipp: 
Tiltaket forventes ikke å skape avfallsproduksjon og utslipp som kan gi noen 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Tiltaket vurderes til ikke å utløse kravet 
om konsekvensutredning jf. dette punktet. 
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d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer: 

Regulering for boligbebyggelse vurderes ikke til å skape noe vesentlige virkninger i 
forhold til risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. Tiltaket vurderes til ikke å 
utløse kravet om konsekvensutredning jf. dette punktet.   

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om tiltaket kan 
medføre eller komme i konflikt med:  

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: 
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller biologisk mangfold innenfor planområdet. 
Planområdet vurderes ikke til å skape noe vesentlig virkning i forhold til verneområder 
eller naturmangfoldloven. Tiltaket vurderes til ikke å utløse kravet om 
konsekvensutredning jf. dette punktet. 
 

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:  
Det er ifølge askeladden ikke registrerte kulturminner innenfor planområdet. Vest for 
planområdet er registrert automatisk fredet kulturminne. Lokaliteten ligger utenfor 
planområdet og plantiltaket vil ikke medføre konsekvenser for kulturminnet. Det er 
ifølge naturbasen observert en lokalitet kategorisert som truet art innenfor 
planområdet. Lokaliteten er i et område hvor det senere tid er utført noen inngrep. 
Det er ikke registrert viktige naturtyper, verdifulle landskap, nasjonalt eller regionalt 
viktige mineralressurser innenfor planområdet. Området ligger ikke innenfor 
reinbeiteområde. Planområdet er omkranset av store friluftsområder med både 
merkede og umerkede stier. Plantiltaket vil ikke medføre konsekvenser for friluftslivet 
i området. Tiltaket vurderes til ikke å utløse kravet om konsekvensutredning jf. dette 
punktet. 
 

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 vurderes til ikke å skape noen vesentlige virkninger i forhold til statlige 
planretningslinjer, statlige bestemmelser, regionale bestemmelser. Rikspolitisk 
retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er i dette tilfellet 
særs relevant, og skal ivaretas i planarbeidet. Tiltaket vurderes til ikke å utløse kravet 
om konsekvensutredning jf. dette punktet. 
 

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. 
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Store deler av planområdet er avsatt til boligformål i overordnet plan. Plantiltaket 
medfører en omdisponering av ca. 14 daa. landbruksformål til boligformål. 
Omdisponeringen vurderes å være av liten karakter og vil ikke ha stor betydning for 
landbruksvirksomheten i området. Tiltaket vurderes til ikke å utløse kravet om 
konsekvensutredning jf. dette punktet. 
 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet. 
Tiltaket vil ikke skape belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er 
overskredet, og vurderes til ikke å utløse kravet om konsekvensutredning jf. dette 
punktet. 
 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, f.eks. som følge av vann- eller 
luftforurensning. 
Plantiltaket vurderes til ikke å skape vesentlige virkninger for befolkningens helse, og 
vurderes ikke å utløse kravet om konsekvensutredning jf. dette punktet. 
 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp. 
Plantiltaket forventes ikke å skape vesentlig forurensning eller klimagassutslipp, og 
vurderes til ikke å utløse kravet om konsekvensutredning jf. dette punktet. 
 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.  
Det er ifølge NVEs kartbase fare for snøskred og jord- og flomskred innenfor 
området. Bekken øst for planområdet er flomutsatt, men denne vil ikke medføre 
konsekvenser for planområdet. Ras- og skredfare vurderes i planarbeidet/ROS-
analyse etter gjeldende regelverk. Tiltaket vurderes til ikke å utløse kravet om 
konsekvensutredning jf. dette punktet. 

Vurdering av § 10, bokstav a) til h): Ettersom størrelsen og lokaliseringen av planområdet, 
samt omdisponering av LNF-område til formål for boligbebyggelse er mindre enn 15 daa, 
vurderes planarbeidet ikke å utløse KU-plikt i henhold til § 10 bokstav a) til h).  

 

Konklusjon 
Med bakgrunn i gjennomgangen og vurderingen av plantiltaket opp mot kapittel 2 og 3, 
vurderes reguleringsplanen ikke å falle inn under Forskrift om konsekvensutredninger. Selv 
om det ikke er krav om formell konsekvensutredning, skal virkninger av endringer i forhold til 
gjeldende og overordnede planer vurderes grundig i planbeskrivelsen.   


