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Vurdering om det er krav om konsekvensutredning ved planlegging og gjennomføring av tiltak.
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a) regionale planer med retningslinjer eller rammer for 

framtidig utbygging,

UA

b) kommuneplanens arealdel, UA

c) kommunedelplaner der det angis områder for 

utbyggingsformål,

UA

d) områdereguleringer som innebærer utlegging av nye 

områder til utbyggingsformål,

Aktuelt hvis områderegulering

e) områdereguleringer som legger til rette for senere 

detaljregulering av tiltak nevnt i vedlegg I,

UA

f) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg 

I,

UA

g) søknader om tillatelse etter annet lovverk for tiltak nevnt 

i vedlegg I,

UA

h) planer for nasjonalparker og andre verneområder større 

enn 500 km
2
, eller større enn 250 km

2
 dersom planene 

fører til en vesentlig endring i dagens bruk for 

primærnæringene eller reiseliv i lokalsamfunnet.

UA

UA

a) reguleringsplaner som legger til rette for senere vedtak 

om utbygging av tiltak nevnt i vedlegg II,

UA

b) reguleringsplaner for som inneholder tiltak nevnt i 

vedlegg II,

UA

c) områdereguleringer som innebærer andre vesentlige 

endringer av kommuneplan enn de angitt i § 2 d,

UA

d) detaljreguleringer som innebærer endringer av 

kommuneplan eller områderegulering,
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skiskytterarena. Vurderes ette § 4.

e) søknader om tillatelse etter annet lovverk for tiltak nevnt 

i vedlegg II.

UA

§ 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften

Følgende planer og tiltak skal alltid behandles etter forskriften, jf. kapittel III

§ 3. Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften § 4

Følgende planer og tiltak skal behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett eller flere av kriteriene i § 4:

Kommunen er ansvarlig myndighet etter bokstav a til d. Ansvarlig myndighet etter bokstav e framgår av vedlegg II.

Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet etter bokstav a. Kommunen er ansvarlig myndighet etter bokstav b-f. Ansvarlig 

myndighet etter bokstav g fremgår av vedlegg I, kolonne B. Direktoratet for naturforvaltning er ansvarlig myndighet etter 

bokstav h.

For tiltak etter energiloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, petroleumsloven eller naturgassloven er ansvarlig 

myndighet etter vedlegg I også ansvarlig myndighet i tilfeller der det utarbeides plan for tiltaket etter plan- og bygningsloven. 

Ansvarlig myndighet skal i slike tilfeller legge til rette for at behandlingen etter sektorlovene så langt som mulig blir 

samordnet med behandlingen etter planbestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Bokstav b gjelder ikke reguleringsplaner for tiltak der konsekvensene av det konkrete tiltaket er tilfredsstillende utredet på 

overordnet plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. Bokstav b gjelder heller ikke 

detaljreguleringer som er i samsvar med områdereguleringer behandlet etter forskrift om konsekvensutredninger.

§ 4. Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de

Bokstav f gjelder ikke for reguleringsplaner der det konkrete 

tiltaket er konsekvensutredet på et høyere plannivå og der 

reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan.



a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med 

særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller 

kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet 

eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor 

det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne 

automatisk fredete kulturminner som inngår i et 

kulturmiljø med stor tidsdybde,

Det er ikke registrert særlig verdifulle landskap, naturmiljø, 

kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet som er 

vernet, fredet, midlertidig vernet/fredet eller foreslått 

vernet/fredet. Det kom heller ikke innspill eller merknader om 

det ved varsel om oppstart og planprogram til høring. 

Eventuelle ukjente kulturminner ivaretas ved varsling etter 

kulturminneloven. Området grenser til et vernet naturområde.

b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige 

inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot 

truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, 

mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot 

utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er 

særlig viktige for naturens mangfold,

Området regnes ikke som inngrepsfritt, og det er ikke 

registrerte truede naturtyper eller truede arter.

c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige 

for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i 

viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til 

utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og 

viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen 

eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser,

Området er ikke viktig naturområde for utøvelse av friluftsliv i 

form av skigåein. Tenkt bruk av området vil ikke forringe 

kvaliteten på frilutfslivet i området. Mesteparten av området 

har lenge blitt benyttet til idrettsformål.

d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske 

bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i 

medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 

eller statlige planretningslinjer, statlige 

planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt 

i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71,

Lebesby kommune kjenner ikke til at planen kan komme i 

konflikt med rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer.

e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske 

utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens 

særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i 

konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte 

kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov,

Det er ingenting som tyder på at planen kan komme i konflikt 

med samiske utmarksnæringer. Reindrifta har ikke 

innvendinger til planen.

f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- 

og friluftslivsområder eller områder som er regulert til 

landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet,

Området er i kommuneplanens arealdel betegnet som 

tettstedsområde.

g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for 

høy belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller 

kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller 

sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp 

av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling,

En anser ikke at virksomheten det planlegges for vil føre til at 

personer utsettes for luftforurensning, støy eller lukt. Det er 

heller ikk fare for vesentlig forurensning, utslipp av 

klimagasser eller stråling. Skiskyting regnes ikke for en 

støyende aktivitet.

h) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom, Ut i fra kommunens kjennskap til området er det ikke fare for 

alvorlige ulykker, ras, skred eller flom. Det er imidlertid ikke 

foretatt grunnundersøkelser i området.

i) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller 

helsens fordeling i befolkningen,

Det er usannsynlig at planen med den virksomheten som 

planlegges får konsekvenser for folks helse.

j) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens 

tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester,

Bruk av området til planlagt formål vil ikke være til hinder for 

befolkningens bruk av uteområder, bygninger eller tjenester. 

k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat. UA

Kommentar til vurderingen:

Birger Wallenius

I henhold til planprogram kan planen utarbeides etter plan- og bygningsloven § 12-3 som detaljregulering og vurdere etter 

konsekvensutredningsforskriften, jfr § 3, og oppfangskriterier i § 4.

Vurderingen viser, slik området er definert i planprogram, at det ikke utløser krav om konsekvensutredning.


