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Vurdering KU-plikt - tre eksempler

• Detaljregulering for Fagerli gård, Balsfjord kommune

• Detaljregulering for reiselivsanlegg i Risvika, Tromsø 
kommune

• Detaljregulering for Husøy hotell, Lenvik kommune

Foto: www.campfagerli.no Foto: www.tromso-friluftsenter.no Illustrasjon: Fra varsel om oppstart



Detaljregulering for Fagerli gård

• Formålet er å legge til rette for turisme, næring og fritidsboliger

• LNFR-område i kommuneplanens arealdel

• Planområdet er på ca. 200 dekar, areal som skal bebygges utgjør 
ca. 50 til 60 dekar

• Særlig aktuelle tema:
• reindrift, tidlig vinterbeite og trekk- og flyttleier

• landbruk, dyrka mark

• deler av området kartlagt som svært viktig friluftsområde



Kart planområde temaene friluftsliv og reindrift



Vurdering KU-plikt 

• Utløser krav om KU, faller inn under § 6 bokstav b) og vedlegg I 
nr. 25
• Nye bolig- og fritidsområder som ikke er i samsvar med overordna plan

• Alltid krav om KU for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I

• Vedlegg I nr. 25 er ment som en videreføring av § 2 bokstav d) i 
forskrift av 2015
• Detaljregulering på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til 

utbyggingsformål og som ikke er i samsvar med overordnet plan



Detaljregulering for reiselivsanlegg i Risvika

• Formålet er å legge til rette for et samisk reiselivsanlegg med 
overnattingsplasser for 100 til 120 personer i lavvoanlegg og 
gammer og et større konferanseanlegg

• Planområdet er på ca. 300 dekar

• LNFR-område i kommuneplanens arealdel

• Særlig aktuelle tema:
• automatisk freda kulturminne

• eldre bygninger som må vurderes for vern etter plan- og bygningsloven

• svært viktig friluftsområde, 100-metersbeltet

• grenser til Dankarvågvatn naturreservat



Kart planområde med kulturminne, naturreservat og friluftsliv

Kilde: Tromsatlas



Vurdering av om planarbeid omfattes av § 8

• Må vurdere om planarbeidet faller inn under § 8 bokstav a), 
vedlegg II nr. 12 om turisme og fritid bokstav c):
• Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 

utbygging

• Terskelen for «hotellkompleks» er relativ høy

• Konklusjon: Faller ikke inn under § 8 bokstav a) vedlegg II nr. 
12

• Etter forskrift av 2015 ville planarbeidet ha utløst KU-plikt etter  
§ 2 bokstav d):
• Detaljregulering på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til 

utbyggingsformål og som ikke er i samsvar med overordnet plan



Risvika i iTromsø

Hentet fra www.itromso.no



Hva om planarbeidet hadde falt inn under § 8 bokstav a, 
vedlegg II nr. 12?

• Må da vurdere om planarbeidet kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn, § 10 i forskriften

• Se på egenskaper med planen, lokalisering og påvirkning på 
omgivelsene

• Tema som det ville ha vært særlig relevante å vurdere:
• Automatisk freda kulturminner 

• Svært viktig friluftsområde 

• 100-metersbeltet

• Dankarvågvatn naturreservat

• Konklusjon basert på info i media: Utløser KU-plikt



Detaljregulering for Husøy hotell

• Formålet er å tilrettelegge for turisme- og hotellformål med 
tilhørende utearealer, parkering, og trafikale løsninger. 

• Planlegges hotellbebyggelse  fordelt på 5 plan, med 90 rom, 
konferansemuligheter inkludert velvære og spa-funksjoner

• Planområdet ca. 118 dekar, hotellområde ca. 7 dekar

• LNFR-område i kommuneplanens arealdel



Husøy hotell i Folkebladet

Hentet fra www.folkebladet.no



Kart planområdet kulturminner og reinbeite



Vurdering av om planarbeid omfattes av § 8

• Må vurdere om planarbeidet faller inn under § 8 bokstav a), 
vedlegg II nr. 12 om turisme og fritid bokstav c):
• Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 

utbygging

• Terskelen for «hotellkompleks» er relativ høy

• Konklusjon: Faller inn under § 8 bokstav a) vedlegg II nr. 12

• Etter forskrift av 2015 ville planarbeidet også ha utløst KU-plikt 
etter  § 2 bokstav d):
• Detaljregulering på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til 

utbyggingsformål og som ikke er i samsvar med overordnet plan



Vurdere om planarbeidet kan få vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn § 10 i forskriften

• Se på egenskaper med planen, lokalisering og påvirkning på 
omgivelsene

• Tema som er relevante å vurdere:
• automatisk freda kulturminner 

• reindrift

• landskap

• Konklusjon: Utløser ikke KU-plikt (?)



Oppsummering vurdering KU-plikt

• Ulike vurderinger:
• Detaljregulering for Fagerli gård, utløser KU-plikt

• Detaljregulering for reiselivsanlegg Risvika, utløser ikke KU-plikt på 
grunnlag av informasjon i varsel om oppstart

• Detaljregulering for Husøy hotell, utløser ikke KU-plikt (?)

• Viktig å synliggjøre vurderingene knyttet til KU i varsel om 
oppstart

• Selv om planen ikke utløser krav om KU er det krav om at 
virkningene av planen skal belyses


