
a) kommuneplanens arealdel etter PBL § 11-5,

regionale planer etter PBL § 8-1,

kommunedelplaner etter PBL §11-1,

områdereguleringer etter PBL §12-2 når planene fastsetter 

rammer for tiltak i forskriftens vedlegg I og II

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i 

vedlegg I. 

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og 

bygningsloven.

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 og som vedtas av et departement.

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II,

b) tiltak i vedlegg II som behandles etter annen lov enn plan- og 

bygningsloven.

a) størrelse, planområde og utforming

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, 

mineralressurser, vann og biologiske ressurser

Følgende planer og tiltak skal alltid behandles etter forskriften, jf. kapittel 2

Ikke relevant - planforslaget berører ingen tiltak etter vedlegg II

Ikke relevant

Ansvarlig myndighet for tiltak etter bokstav a fremgår av vedlegg II. Fagdepartementene er ansvarlig myndighet for planer eller 

programmer etter bokstav b.

Bokstav a gjelder ikke for reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 

samsvar med denne tidligere planen.

Ansvarlig myndighet for bokstav a og b fremgår av vedlegg II. For tiltak etter bokstav a der gjennomføring av tiltaket ikke krever ny plan, er 

forurensningsmyndigheten ansvarlig myndighet hvis tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven.

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:

Detaljregulering for Øverbygda boligfelt, PlanID 202201

Bokstav b gjelder ikke for reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på et høyere plannivå og der reguleringsplanen 

er i samsvar med overordnet plan.

Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for regionale planer. Kommunen er ansvarlig myndighet for kommunale planer. Ansvarlig 

myndighet for planer og tiltak etter bokstav b og c fremgår av vedlegg I. For tiltak etter bokstav b der gjennomføring av tiltaket ikke krever 

ny plan, er forurensningsmyndigheten ansvarlig myndighet hvis tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven.

Ikke relevant

Ikke relevant

(25) Regulering av boligområde, i tråd med overordnet plan (Kpa: 

Bebyggelse og anleggsformål for bolig og fritidsbebyggelse). KU 

dermed ikke påkrevd.

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

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

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

Vurdering av krav om konsekvensutredning ved planlegging og gjennomføring av tiltak

jf. Forskrift om konsekvensutredninger

§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding

Følgende tiltak og planer etter andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha melding:

Ikke relevant - lite planområde som viderefører boligformål i 

Øverbygda i Lebesby.

Ikke relevant

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding:

§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Vurdering gjelder følgende planforslag:



c) avfallsproduksjon og utslipp

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller 

markaloven § 11, utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven 

kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale 

laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø 

fredet etter kulturminneloven

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

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller 

regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 

bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske 

bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av 

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

d) større omdisponering 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

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder 

er overskredet

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge 

av vann- eller luftforurensning

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, 

skred eller flom

Kommentar til vurderingen:

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Planområdet ligger under marin grense. Høsten 2021 utførte 

Multiconsult grunnundersøkelser av løsmasser i området. Prøvene 

viste varierende løsmasser, herunder et lag med leire, men denne 

har ikke sprøbruddegenskaper. Multiconsult konkluderer i en 

geoteknisk vurdering at områdestabiliteten er tilfredsstillende, og at 

krav til sikkerhet mot skred, jf. TEK 17 §7-3, er oppfylt.

Ikke relevant

Vurderingen av konsekvenser for miljø og samfunn er i hovedsak gjort med bakgrunn i tilgjengelige databaser, som Naturbase, Sensitive 

Artsdata, Artsdatabanken, Askeladden, Kilden NIBIO og NVE Atlas. Planområdet er ikke funnet å berøre noen av forholdene nevnt i § 10 i 

den grad at det utløser krav om konsekvensutredning.

Ikke relevant

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Ikke relevant


