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KUF §1 «Formålet med forskriften er å 
sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planer og tiltak, og når 
det tas stilling til om og på hvilke vilkår 
planer eller tiltak kan gjennomføres.»



Status- innspill for KU
 16 forslag på nye A-areal

 11 nye areal «laks/ørret»

 1 «andre arter»

 2 fangstbasert oppdrett

 2 Tare/tang

 21 endringer av eksisterende A-areal

 4 havneområder (både nye og endringer)

 1 turist/fritidsområde

 1 dumpingsområde rene masser



Nytt siden forrige plan
 Forskrift for konsekvensutredninger

 Veiledningsnotat – Konsekvensutredninger for planer 
etter plan- og bygningsloven

 Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og 
databaser for innlegging av data, KMD

 Vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III i 
forskriftene om konsekvensutredninger, KMD





Datagrunnlaget
 Offentlige databaser

 Yggdrasil

 Kystinfo

 Tromsatlas

 Naturbase

 Eget datagrunnlag

 Innspillgrupper

 Innspill fra forrige og denne runden

 Lokal kunnskap

 Lokale planer (kulturminneplan, friluftskartlegging osv.)



Trinnvis KU – etter KUF

 Beskrivelse av tiltaket.

 Avgrense og beskrive utredningsområdet

 områdets nåværende status og verdi 

 Beskrive konsekvensene av tiltaket

 Tema for tema

 Samlet vurdering

 Vurdering av avbøte tiltak

 Vurdering av de samlede tiltakene i planområdet, evt. 
delområde.



Beskrivelse av tiltak/plan KUF § 19

 fysiske egenskaper, lokaliseringen, arealbehov, 
energibehov, transportbehov, osv.

 avfall, reststoffer, utslipp og forurensning 

 sårbarhet for klimaendringer og naturfare

 Alternativ utforming, teknologi, lokalisering, osv.

 sammenligninger av virkningene

 Praksis:

 Lokalisering og arealbehov beskrives for hvert område

 Resten beskrives generelt i en samlet beskrivelse



Miljøtilstand og konsekvenser
Naturlig å gjøre beskrivelse av samme tema for begge 
beskrivelser. 

 Beskrive nåværende miljøtilstand (null-alternativet)

 Hvordan vil miljøet utvikle seg uten tiltak?

 Beskrive  virkning av tiltak

 Hvilke faktorer kan bli påvirket 

 Vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn



Utredningstema - enkeltområder

 Friluftsområder og friluftsliv 
på sjø og i standsonen

 Reindrift
 Fiskeri/samisk naturgrunnlag
 Akvakulturområder
 Næringsliv og sysselsetting
 Teknisk infrastruktur, 

transportbehov
 Havner, farled, hvit sektor
 Forsvaret
 Gjeldende plan og andre 

planer
 Innspill?

 Naturvernområder/ viktige 
naturtyper

 Prioriterte, freda og trua arter
 Bestander av anadrom 

laksefisk
 Gyte- og oppvekstområder 

marin fisk
 Forurensning – vannmiljø
 Støy/lys
 Kulturminner og kulturmiljø, 

inkl samiske og marine 
kulturminner

 Landskap og estetikk (inkl. 
geologi)



Beskrivelse av status for 
området inkl.  
verdivurdering av tema

Omfang- beskriver grad av 
overlapp, avstand

Konsekvens=(verdi x omfang)/3
Beskrivelsen av konsekvensene 
skal fylle ut detaljene og beskrive 
konsekvensene





Kvalitetsnorm villaks NML§13



ROS-analyse
 Vurdering av planens/tiltakets virkning på samfunn og 

befolkning

 Redusere risiko for skade på liv, helse og eiendom 
forårsaket av

 Naturhendelser (ras, flom, osv.)

 Tekniske feil

 Menneskelige handlinger (feil, terror, osv)

 Risiko ved havnivåstigning og annen klimatilpasning

 Beredskap og ulykkesrisiko



Samlet vurdering for tiltaket
 Særvurderingen

 NML §§ 8-12 (§§10-12 vurderes i samla vurdering)
 NML §§ 13 kvalitetsnorm for laks
 NML §14 vektlegging av samfunnsmessige og samiske forhold
 Vurdering i forhold til vannmiljø
 Vurdering i forhold til ROS

 Samlet vurdering /konklusjon 
 Anbefales/anbefales ikke
 Oppsummering av virkninger, beskrivelse av skjønn
 Tiltak for å unngå, begrense, istandsette og om mulig 

kompensere for vesentlige skadevirkninger
 Overvåkningsordninger
 Beredskap



NML utredningskrav
 Aktualiseres når man står overfor et tiltak som medfører en 

konkret miljøtrussel

 NML § 7 : prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 
Vurdering etter første punktum skal fremgå av 
beslutningen. 

 Avgjør ikke løsningen på interessekonflikter
 Ingen rettslig skranke, men krav til forvaltningen kartlegging, 

vurdering og begrunnelse

 §13 Vurdering etter kvalitetsnorm villaks 

 § 14 vektlegging av samfunnsinteresser og samiske 
interesser



Hvordan skal vi jobbe?
 I større grad skal det jobbes på tvers

 Grupper av tema, enkelttema

 Kommunen har ansvar for tema som er lokale

 kommuneplan, næringsplan 

 kvalitetssikring

 Prosjektleder skriver samla vurdering

 Kvalitetssikres av arbeidsgruppen

 Dialog med innspillgrupper, sektormyndigheter osv.


