
VURDERING OM TILTAKET ER KU – PLIKTIG 

 

VDR. PT. 6.1.6. KONSEKVENSUTREDNING: 

ELLINGSEN SEAFOOD AS HAR IHT. PUNKT 2.3 I VEILEDER FOR UTFYLLING AV 

SØKNADSSKJEMA FORETATT EN EGEN VURDERING OM TILTAKET ER KU - PLIKTIG. 

 

SOM SØKER HAR VI VURDERT OMSØKT TILTAK ETTER KRITERIENE UNDER § 4 I 

FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER.   

 

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

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

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,  

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 

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,  

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 

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,  

f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller 

områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet  

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,  



h) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom,  

i) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen,  

j) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, 

bygninger og tjenester,  

k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat. 

 

KONKLUSJON 

Etter å ha vurdert tiltaket jfr. § 4 i forskrift om konsekvensutredninger finner vi at søknaden 

ikke rammes av KU – plikt og at søknaden kan utlyses og behandles på vanlig måte av 

berørte parter og fag-etatene 


