
 
 

 
VVedlegg 2: 

Notat vedrørende konsekvensutredning 
 
I forbindelse med den innledende delen av reguleringsprosessen har vi undersøkt 
nødvendigheten av en konsekvensutredning.  
 
Jfr. Forskrift om konsekvensutredninger pkt. 24 vedlegg 1 utløses kravet om 
konsekvensutredning ved 15 000 m2 bygningsmasse. Gnr 9 bnr 542 er utredet i gjeldende 
plan. Da det nå i hovedsak er gnr 9 bnr 1 som ønskes regulert gjennom en utvidelse med 
endringer av gjeldende regulering for gnr 9 bnr 542, kan dette kravet etter vår oppfatning kun 
gjøres gjeldende for gnr 9 bnr 1. I vårt forslag legges det opp til inntil 15 000 m2 for delområde 
av gnr 9 bnr 1, og er dermed under dette kravet. Det vises i samme punkt til vedlegg II nr. 11 for 
tiltak der det skal «vurderes» om det likevel er nødvendig med en konsekvensutredning. I 
vedlegg II pkt j går det rem at «næringsbygg» er et slikt tiltak. Det er altså ikke et krav om 
konsekvensutredning, men det skal vurderes nærmere. 
 
I Forskrift om konsekvensutredning §8 fremgår det at det skal konsekvensutredes hvis planen 
kan gi «vesentlige virkninger» etter §10. Det fremgår videre av § 8 punkt a annen setning at det 
er gjort unntak fra kravet om konsekvensutredning i § 10, for reguleringsplaner «der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar 
med denne tidligere planen».  
 
Gjeldende plan for eiendommen er «Sandtaksområdet på Verket» som trådte i kraft 23 
september 2014 (planid 7032). Det fremgår av plankartet at området som nå ønskes å 
detaljreguleres er avmerket som «industri». Det ønskede formålet med detaljreguleringen er 
følgelig i samsvar med gjeldende plan. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplanen ble det 
utarbedet konsekvensutredninger for aktuelle temaer i planområdet– oppsummert av Asplan 
Viak i «Verket – forslag til områderegulering» datert 23. mai 2014. Vi har gjennomgått denne og 
vurdert temaene punktvis, da spesielt med utgangsunkt i kapittel 7, slik: 
 

• Transport. Her vil det vel være behov for vurderinger, men de er neppe mer omfattende 
enn at det kan tas som del av planbeskrivelsen. 
 

• Naturmiljø og biologisk mangfold. Her synes det å være gjort vanlig grundig arbeid fra 
Asplan Viak og det bør være fullt ut dekkende også for detaljplan. 
 

• Automatisk fredete kulturminner. Her er det tydeligvis gjort grundig arbeid der det 
konkluderes med: « Hele planområdet ble undersøkt i henhold til Kulturminneloven av 
1978 § 9. Det ble påvist 7 nye kulturminner, i form av en dyrkningsflate (id 147178-7) 
med to rydningsrøyser (id 147178-2 og -3) og fire steinstrenger (id 147178-1, -4, -5 og -
6). I tillegg til dette, ble alle de tidligere kjente kulturminnene som finnes i området, med 
unntak av gravminnet med de to hellekistene, gjenfunnet.» Det betyr at en har 
nødvendig grunnlag for å tilpasse detaljreguleringen evt. funn/restriksjoner. 
 

• Nyere tids kulturminner. Her er det også gjort grundig arbeid. Det synes å være lite som 
gjelder vårt. Uansett er registreringer og opplisting av avbøtende tiltak så systematisk 
gjort at det kan benyttes direkte som grunnlag for detaljreguleringsplan i den grad det 
er aktuelt. 
 



 
 

 
• FFriluftsliv. Også her synes det å være gjort en grundig jobb. Det synes å være lite som 

begrenser mulighetene for vårt område og er registreringer og opplisting av avbøtende 
tiltak så systematisk gjort at det kan benyttes direkte som grunnlag for 
detaljreguleringsplan i den grad det er aktuelt. 
 

• Konsekvenser for landskap.  Hovedendringen her følger jo av uttaket av sand. 
Bygningsmassen vil stort sett synes for det nærmeste området. Bygninger i 
planområdet vil neppe være synlig i båt fra Drammensfjorden og vi vurderer derfor 
dette som tilstrekkelig. Bygninger og forming av landskapet kan inngå inn i 
planbeskrivelsen. 
 

• Geologiske forhold. Her kan det vel være aktuelt å få en tilbakemelding fra geotekniker 
vedrørende fundamentering. Ut ifra det vi idag vet er det greie forhold i hele dette 
området. 
 

• Lokalklima. Der er det neppe noe nytt å si utover det som framgår av 
områdereguleringsplanbeskrivelsen. 
 

• Støy og spredning av støv. Her kan det være aktuelt å si noe om i forbindelse med 
aktuell aktivitet i reguleringsområdet. Kan inngå i planbeskrivelsen. 
 

• Konsekvenser for kommunen.  Asplan Viak er meget positive til hva Svelviksand betyr 
for lokalt næringsliv. Buskerud Betongvarefabrikk er også en viktig lokal bedrift som 
bidrar positivt til kommunen på mange områder. Dette vil inngå i beskrivelsen. 
 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette skal med i beskrivelsen. Trenger ingen KU. 

  
Områdeplanen er relativt ny og de vurderinger og utredninger som er utarbeidet i forbindelse 
med denne er etter vår oppfatning tilstrekkelig detaljert. Vi er med bakgrunn i dette av den 
oppfatning at det ikke er krav om konsekvensutredning. 
 
 
 
Gjermund Stuvøy og Mathias Nome Hemsen 16 september 2019. 
 


