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Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger 
Espehaugen 52  
 

Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger 
Planforslaget vil regulere for industri/lager i tråd med BLÅE. Planforslaget åpner opp for et høyere antall 
parkeringsplasser enn det sone 4 i parkeringsnormen åpner opp for. Planområdet vil ha funksjon som base 
for renovasjonsbilene som er ute i felt i de 9 ulike kommunene der BIR driver sin renovasjonsvirksomhet. 
Virksomheten som skal holde til på Espehaugen 52 er avhengig av tilstrekkelig med parkeringsplasser til 
privatbiler fordi arbeidsdagen starter før kollektivtransporten har oppstart for dagen. BIR sin 
samfunnskritiske virksomhet faller således ikke inn under noen av de opplistede kategoriene i gjeldende 
parkeringsnorm og følgende bestemmelse bør gjelde:  

«Tabellen er ikke utfyllende i forhold til typer virksomhet. Dersom det føres opp bygg som ikke kan inngå i 
noen av kategoriene over, skal parkeringsdekningen vurderes konkret fra sak til sak. Sammenliknbare 
virksomheter brukes som utgangspunkt der det er naturlig».  (KPA 2010, bestemmelser og retningslinjer). 

Planforslaget vurderes å samsvare med overordnete planer. 

Planforslaget innebærer ikke tiltak i vedlegg I og faller ikke inn under Forskrift om konsekvensutredninger § 
6.  

Det er gjort en vurdering av § 7 planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men 
ikke ha melding. Tiltaket faller ikke inn under dette punktet.  

§ 8 planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkning for miljø eller samfunn. Jf. 
§ 8. a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, skal det gjøres en vurdering etter § 10. Det er i dag en 
container for midlertidig lagring av skrapjern på tomten. Bruken av denne ene containeren vil bli videreført. 
Denne bruken faller derfor inn under tiltak nevnt i pkt. 11. e) i vedlegg II. Lagring av skrapjern, herunder 
opphoggingsplasser for kjøretøy. Det er derfor foretatt en vurdering etter § 10 Kriterier for vurdering av om 
en plan eller tiltak kan få vesentlig virkning for miljø eller samfunn.  

Tiltaket innebærer en økt utnyttelse av tomten med nytt BRA = 4911 m2. Dagens BRA er 3216 m2. 
Planområdet som er foreslått er ca 24 daa. Tiltaket omfatter ikke avfallsproduksjon eller utslipp. Risiko for 
alvorlige ulykker eller katastrofer vurderes som lav.  
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Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre 
eller komme i konflikt med:  

a) Tiltaket kommer ikke i konflikt med verneområde etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 
11, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, 
objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven .  

 

b) Tiltaket kommer ikke i konflikt med 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) Tiltaket kommer ikke i konflikt med 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) Tiltaket medfører ikke 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) Tiltaket fører ikke til større belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet.  

 

f) Tiltaket gir ikke konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning.  

 

g) Tiltaket gir ikke vesentlig forurensing eller klimagassutslipp. Eksisterende lagring av farlig avfall er i tråd 
med regler for håndtering av spesialavfall. Det vises til ROS-analysen som ble utarbeidet for 
kommunedelplan BLÅE som anslår akseptabel risiko. Temaet vil for øvrig dekkes av ROS-analysen som 
følger planforslaget. 

 

h) Tiltaket medfører ikke risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.   

 

 
Vurderingene som er gjort ovenfor tilsier at tiltaket ikke skal konsekvensutredes. 
 
 
 
 
 

 

  


