
7. UTGREIING I HHT. FØRESKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGAR 

For planarbeidet på Akkjerhaugen gnr. 31 bnr. 1,22 m.fl. i Ullensvang kommune er det vurdert om det skal 
utarbeidast ei konsekvensutreiing. Det er i overordna plan (kommuneplanen) ikkje samsvar med kva ein ynskjer 
å leggje til rette for innanfor planområdet. 
 
Føremåla med føresegnene om konsekvensutgreiingar (KU) er å sikre at omsyn til miljø og samfunn blir tatt 
omsyn til under førebuing av planar, og når det tas stilling til om, og på kva vilkår, planar kan gjennomførast. 
Det er opp til tiltakshavar sjølv å vurdere om planforslaget kjem inn under forskrifta sitt verkeområde.  
 
Ein vil under gå igjennom punkta i forskrift om konsekvensutgreiingar og drøfte om planarbeidet for 
Akkjerhaugen løyser ut krav konsekvensutreiing. Vurderinga blir gjort kronologisk, etter kapittel 2 (§ 6, § 7 og § 
8) i forskrifta, kor det går fram kva planar og tiltak som skal omfattast av føreskrifta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
I § 6 kjem plan for Akkjerhaugen ikkje inn under punkt a), b) og c) då planen ikkje vert omfatta av tiltak i 
vedlegg I. 
 
I § 7 kjem plan for Akkjerhaugen ikkje inn under punkt a) og b) då planen ikkje vert omfatta av andre lover enn 
plan og bygningslova. 
 
I § 8 må plan for Akkjerhaugen vurderast ift. punkt a) for reguleringsplanar for tiltak i vedlegg II pkt. 11 j) bygg 
for offentleg eller privat tenesteyting og bygg til allmennyttige formål, for om tiltaket kan få vesentlege 
verknader etter § 10 d) (tredje avsnitt). Planen må også vurderast etter § 10 b og c (tredje avsnitt) grunna 
omsyn til strandsona.  
 
Ift. § 10 d) må planen vurderast ift. større omdisponering av områder avsett til friluftsformål. Nordaustleg del 
av planområdet er i KPA avsett til friområde der det tidlegare var oppført ein einebustad som no er rive pga. 
arbeidet med oppføring av kurs og konferansesenter, medan sørleg del av planområdet er regulert til friområde 
i sentrumsplanen for Jondal. Her vil ein liten del av friområdet bli nytta til areal for bresenter i planforslaget. 
Det er i planforslaget ikkje snakk om ei større omdisponering, berre mindre areal som vil få endra formål. Det 
er heller ikkje eintydig i kommuneplanen eller reguleringsplanen for planområdet kva arealet der det vil skje ei 
omdisponering er tenkt nytta til. Innanfor friarealet i nordvest har det som tidlegare nemnd lagt eit bustadhus 
som no er rive for å gje plass for kurs og konferansesenteret som skal komme her, medan det innanfor 
friarealet i sør berre er ein liten del som vil bli omdisponert. Det vil vidare sikrast at arealet i sør ikkje 
omfattar areal for dei arkeologiske registreringane som er gjort der. Ved å gjere denne omdisponeringa vil ein 
få betre tilgang til blant anna strandlina, kai og grøntarealet i sør då tiltaka ein ynskjer å leggje til rette for vil 
opne opp og leggje området til rette for allmenta 
Ut i frå det nemnde over kan vi ikkje sjå at det i planforslaget er snakk om ei større omdisponering av 
friluftsformål og at dette skal få vesentlege verknader.  
 
Ift. § 10 b) må ein sjå på strandsoneomsyn når det gjeld verdifulle landskap og friluftsliv. Store delar av 
planområdet ligg innanfor 100-metersbeltet mot sjø. Til tross for at det byggjast tett på strandlina har det i 
planarbeidet vore viktig å ivareta områda tettast på sjøen og sikre at allmenta skal ha tilkomst her. Det har 
vidare vore fokus på å tilretteleggje desse områda på best mogleg måte for allmenta og gjere dei attraktive. 
Dette har ein vidare prøvd å få til samstundes som ein skal gjere minst mogleg inngrep tett på strandsona. 



Grunna det nemnde over vil ikkje planforslaget ha særskilde verknader for landskap og friluftsliv ift. 
strandsona. 
 
Ift. § 10 c) vil ein sjå særskilt på statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs 
sjøen. Desse retningslinene er omtalt og teke omsyn til i planforslaget. 
 
Konklusjon: 
 
Ut i frå vurderinga som er gjort over vurderer vi det ikkje slik at planlagde tiltak i detaljreguleringsplan for 
Akkjerhaugen er funne konsekvensutgreiingspliktig. Planforslaget vil ikkje gje vesentlege verknader for miljø og 
samfunn. 
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