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Utredningsprogram   
– notat til revisjon av 
kommunedelplaner for landomra dene 
og sjøomra dene i Senja kommune 
 
Datert 16.03.23 
 

 

Innledning 

 

Senja kommunestyre har varslet planoppstart og vedtok den 30.06.22 i sak 70/2022 planprogram 

med overordnet arealstrategi for kommunedelplanene (Vedlegg 1). Vi har fått en rekke innspill til ny 

arealbruk for kommunedelplanene, totalt ca. 100-150 innspill alt etter hvor strenge kriterier 

kommunen stiller til kravene til innspillene. Vi har fått innspill på 35 nye/endringer av eksisterende 

oppdrettslokaliteter, nye småbåthavner, ny bru/tunell trasé over Gisundet, flytende Hotell, nye 

boligfelt, nye hyttefelt, nye reiselivsanlegg med mere.  

Planprogrammet beskriver hovedtrekkene i kommunens arbeidsopplegg ved utarbeidelse av 

kommuneplanens arealdel. Det gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 

og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt mot grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke 

alternativer som vil bli vurdert, samt behovet for utredninger (pbl § 4-1). Dette dokumentet skal 

legge videre rammene for utredningsprosessen knytta til planarbeidet. Det er et dokument som 

beskriver hvordan lovpålagte utredninger (herunder konsekvensutredning, ROS-analyse, utredning 

etter naturmangfoldloven og vannforskriften) for kommunedelplanene skal gjennomføres. Et godt 

utredningsprogram gir forutsigbarhet for både tiltakshaver, ansvarlig myndighet og høringsparter.  

 

Formålet med utredningsprogram er å:  

 

• avklare metode og hvilke tema skal utredes  

• hvilke alternativer som vil bli vurdert, avbøtende tiltak og håndtering av usikkerhet 

 

Siden kommunedelplaner er overordnede planer, er utredningene på et overordnet nivå. 

Nøyaktighet og detaljnivået er tilpasset plannivået. Utredningen er knyttet til de arealer hvor det 

foreslås ny arealbruk. 

Oppbygging av utredning bygger på Miljøverndepartementets veileder om konsekvensutredninger av 

kommuneplanens arealdel. Hvert tiltak er utredet i eget skjema.  

 

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og inneholder to deler; en 

samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen fastsetter kommunens mål for samfunnsutvikling og alle 

kommunale tjenester. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk i planperioden, både 

vern og utvikling. Kommuneplanen samfunnsdel for Senja kommune ble vedtatt 11.desember 2019.  

Målene fastsatt i samfunnsdelen skal gis fysisk uttrykk i kommuneplanens arealdel. 
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Senja kommune – et hav av muligheter. 
Sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune. 
 

Å utvikle en helhetlig arealplan med plankart, bestemmelser og retningslinjer tilpasset de ulike 

delene av Senja kommune vil være hovedoppgaven. 

 

FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen. I Senja kommunens 

samfunnsdel er det beskrevet at Senja kommune skal ta sitt ansvar slik at vi møter utfordringene 

med et positivt fortegn for å skape en bærekraftig utvikling. Dette skal vi gjøre ved å ha de tre 

bærekraftselementene med oss i planleggingen – sosial bærekraft – økonomisk bærekraft og 

miljømessig bærekraft. 

 
Utvalgte mål fra samfunnsdelen som har spesiell relevans for arealplanarbeidet: 
 

Senjasamfunnet bygger på bærekraft 
 

➢ Senja kommune vil ha en miljø-, klima- og arealpolitikk som sikrer dagens og kommende 
generasjoners behov og valgmuligheter 

➢ Sikre allmennheten god tilgjengelighet til natur og nære friluftsområder – både for 
naturopplevelse, fysisk aktivitet, møtested, læring og høsting 

➢ Ta vare på landbrukets kulturlandskap. 
➢ Et konsentrert og miljøvennlig utbyggingsmønster som reduserer transportbehov 

 

Et godt sted å leve hele livet 
 

➢ Stedsutvikling og bolyst i hele kommunen 
➢ Bidrar til å utvikle et boligtilbud som reflekterer ønsket og forventet befolkningsvekst, 

befolkningssammensetning og husholdningstype […] 

➢ Sikre arealer og planlegge for gode bo- og grøntområder, møteplasser og infrastruktur […] 
➢ Videreutvikle Finnsnes som kommunesenter med urbane kvaliteter […] 

 

Utviklingsmotor i Nord 
 

➢ Kommunens næringsarbeid skal ha økt fokus på landbruk/næringsproduksjon, samisk 
næringsutøvelse og utnyttelse av naturressurser i et bærekraftig og langsiktig perspektiv 

➢ Kommunen skal legge til rette for å opprettholde og utvikle levende bygder i kommunen. 
➢ Sikre tilgang på næringsarealer i alle deler av kommunen 
➢ Arbeide med utbygging av infrastruktur og sikre god framkommelighet i farleder og havner i 

hele kommunen. 

 

 

For å legge til rette for hyppig rullering/revisjon av arealbruken innenfor sjøområde har Senja 

kommunestyre fastsatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for landområdene og en 

kommunedelplan for sjøområdene. Det er i dag ikke felles kommunedelplaner for landområdene i de 

fire «gamle» kommunene (Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken). Inntil nye Senja kommune har en ny 

felles arealdel for sjøområdene og landområdene gjelder arealdelene fra de tidligere kommunene. 

Nye felles kommunedelplaner blir juridisk bindende for all arealutvikling etter vedtak i 

kommunestyret. Dette notatet er et felles notat som gjelder utredninger til en samlet kommuneplan 

(kommunedelplaner for sjø- og landområdene) for den nye kommunen. 

 

Plan- og bygningsloven formål slår fast at planlegging skal fremme bærekraftig utvikling til beste for 

den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.  Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 
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forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på 

langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives (PBL § 1-1).   

 

For å undersøke planens mulige virkninger er det en rekke utredninger/vurderinger som er lovpålagt 

å gjennomføre ved planlegging på kommuneplannivå. I tillegg har Senja kommune vedtatt en 

arealstrategi som skal legges til grunn for utarbeidelse av KPA: 

• Arealstrategien legger føringer for planutviklingen 

• KU- Kommuneplaner skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av 

planens virkninger for miljø og samfunn (PBL § 4-2). 

• ROS-analyse - ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- 

og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse (PBL § 4-3) 

• NML- Naturmangfoldloven kapittel II kommer inn i alle saker der det fattes vedtak etter plan 

og bygningsloven som berører naturmangfold. 

• Vannforskriften skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 

vannressursene våre. § 12-knyttet til sektormyndighet 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-

direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf  

 

I praksis overlapper flere av disse utredningene hverandre i tema og hensikt.  Vurdering av risiko og 

sårbarhet, vann- og naturmiljø er en del av det som skal vurderes i konsekvensutredningen. Det er 

derfor praktisk å anvende lik metodikk på alle utredningene og lage et felles utredningsgrunnlag.  Det 

skal likevel komme frem tydelige vurderinger i forhold til hver utredning: KU, NML, ROS-analyse og 

vannforskrift.   

Konsekvensutredning reguleres av Forskrift om konsekvensvurdering (FOR-2017-06-21-854). I den 

følgende beskrivelsen er det tatt utgangspunkt i forskriften med mål om å oppfylle kriterier for 

overordnede planer som ligger i Kapittel 5 i forskrift om konsekvensvurdering: 

• § 18 Særlig om overordnede planer 

• § 19 Beskrivelse av tiltak  

• § 20 Beskrivelse av miljøtilstand og forventet utvikling uten tiltak (null-alternativet) 

• § 21 Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket (naturmiljø, friluftsliv, kulturmiljø osv.) og 

vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

• § 22 Metoder, kilde og usikkerhet 

• § 23 Forebygging av virkninger (inkl. overvåkning) 

 

Arealstrategi 

Arealstrategien skal legges til grunn for kommuneplanens arealdel, for en helhetlig arealpolitikk og 

for plan- og byggesaksbehandlingen i Senja kommunen. 

Senja kommune sikter på å utarbeide en arealregnskap som grunnlag for et klimaregnskap. 

Arealregnskapet gir kommunen samlede oversikter over arealbruk, nedbygging av arealer og hvilke 

konsekvenser arealbruksendringen vil kunne få. I tillegg vil arealregnskapet bidrar til å dokumentere 

det reelle behovet for eventuelle nye eller endrete utbyggingsområder og bidrar til å legitimere de 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf
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valg kommunen ønsker å ta med tanke på prioritering av utbyggingsmønster. Videre skal kommunen 

i planarbeidet ha fokus på arealnøytralitet (helt eller delvis). 

Naturresurser og felles goder samt klima og miljø 

Overordnet arealplanlegging handler om balansert avveiing mellom bevaring og bruk av natur- og 

arealressursen.  Senja kommune baserer avgjørelser om arealforvaltning på kunnskap om området. 

Kommunen skal være føre-var og varsomme. Varsom arealforvaltning innebærer at det er gjort 

kritiske vurderinger av andre muligheter før omdisponering av areal uten byggesoner er aktuelt. 

Viktige grønne områder inkludert sjø og vassdrag i kommunen skal ivaretas og videreutvikles som 

rekreasjons-, natur- og landskapselement i et miljø- og folkehelseperspektiv. Spesielt i byen og 

lokalsentre er grønnstrukturen viktig, og sentrale og tilrettelagte leke- og møteplasser av høy kvalitet 

for alle aldre skal tilrettelegges med god tilgjengelighet for alle. Blå-grønne strukturer som binder 

sammen boligområder, skoler, barnehager, strandsone og friluftsområder skal sikres i arealplan. 

Følgende arealer som er viktig for primærnæringen (på land og i sjø) skal sikres i arealplanarbeidet 

gjennom hensynssoner og andre relevante plangrep: 

▪ Landbruk: sammenhengende dyrkamark og utmarksbeite. Kjerneområder landbruk skal 

oppdateres i forbindelse med utarbeidelse av arealdelen. 

▪ Reindriftsnæring: beiteareal, kalvingsland, flyttlei/oppsamlingsplasser 

▪ Sjømatnæringen: Gytefelt og oppvekstområder, fiskefelt og akvakulturområder 

▪ Arealer til råstoffutvinning 

Følgende arealtyper ansees som felles goder og skal sikres i arealplanarbeidet gjennom hensynssoner 

og andre relevante plangrep: 

▪ Elver, vassdrag og elveutløp skal skjermes mot forurensning og videreutvikles for natur-, og 

rekreasjonsformål. 

▪ Nedslagsfelt og drikkevannskilder må hensyntas 

▪ Myrområder skal ikke nydyrkes eller brukes til bygging 

▪ Villmarksprega, utilgjengelig og inngrepsfrie områder skal bevares 

▪ Arealer med sjeldne, viktige eller trua naturtyper og arter, som kystfuruskog, elvemusling, 

kalksjøer og våtmarksområder skal hensyn tas 

▪ Sammenhengende frilufts- og utfartsområder må hensyn tas 

▪ Kulturmiljøer med kulturminner skal ivaretas slik at de fortsatt kan gi grunnlag for opplevelse, 

identitet og et styrket næringsliv. 

▪ Badestrender og andre attraktive sjønære rekreasjonsområder må sikres for allmennheten. 

▪ Nærfriluftsområder 
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Konsekvenser av klimaendringer skal kartlegges og nødvendige føringer innarbeides i 

kommuneplanens arealdel. Viktige tema er hyppig ekstremvær, havnivåstigning og stormflo, mer 

nedbør, økt/endret skredfare, overvannshåndtering. 

I arealplanarbeidet skal det settes fokus på utslippsreduksjon (utslipp til luft, sjø og grunn). 

Ved utarbeidelse av arealdelen skal uhensiktsmessig LNF/LNFR formål og LNF/LNFR med spredt 

utbygging transformeres til andre formål. 

 

By- og tettstedsutvikling samt utbyggingsmønster 

Senja kommune er opptatt av å ta vare på lokal identitet og kvalitet, og utvikle områder slik at de blir 

gode møte-, bo- og arbeidsplasser for innbyggerne i Senja kommune og besøkende. 

Det betyr at steder må utvikles forskjellig. Et virkemiddel for å kunne skape et mer levende 

lokalsamfunn med gode tilbud, tilgjengelige tjenester, aktivitet og møteplasser er å styre utbyggingen 

i riktig retning. 

Definisjon av senterstrukturen i Senja kommune et nyttig og effektivt virkemiddel for å definere 

tyngdepunktene for den kommunale utviklings- og utbyggingsstrategien. Senterstrukturen baseres 

på samordnet areal- og transportplanlegging og ikke minst langsiktig behov og kapasitet til sosial og 

teknisk infrastruktur kommunen har ansvar for. 

Kommunesenter – Finnsnes by og bydelsenter Silsand 

▪ Finnsnes by er kommunesenter, og skal ha regionale- og kommunale funksjoner som skal 

betjene omlandet i tillegg til byens egne innbyggere.  

▪ Finnsnes by skal styrkes som kommunens tyngdepunkt for handels- og servicenæringen, for 

kunnskapsintensive- og offentlige arbeidsplasser og som viktig sosial møteplass.   

▪ Økt arealutnyttelse og fortetting i byen må balanseres med behovet for å skape god 

bokvalitet for beboere og attraktivitet for besøkende. 

▪ Byrom, offentlig infrastruktur, møteplasser og grønnstruktur skal ivaretas og oppgraderes for 

å gjøre kommunesenter Finnsnes mer attraktiv. 

▪ Det skal legges til rette for urban utvikling, byliv og trivsel i Finnsnes by. Gående og syklende 

skal gis økt fokus i sentrum, og det skal legges til rette for allmenn tilgang og naturopplevelse 

i sjø/strandsone. 

▪ Større idrettsanlegg skal primært lokaliseres i tilknytning til skole, senterområde og 

kollektivtilbud. 

 

Lokalsentre 
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▪ Stonglandseidet, Vangsvik, Medby/Sifjord, Gryllefjord/Torsken, Skaland, Senjahopen, 

Fjordgård, Husøy, Botnhamn, Rossfjord, Kårvik, Trollvik og Gibostad er lokalsentre.  

▪ Lokalsentre skal styrkes og fortettes.  

▪ Lokalsentre skal ha funksjonsblanding med høy boligandel gode nær- og friluftslivsmiljøer, 

inkluderende møteplasser, god sosial og teknisk infrastruktur samt tilgjengelig bolig- og 

næringsareal. I områdene utenfor sentrumsområdet Finnsnes/ Silsand kan 

blandingsbebyggelse med fritidsbebyggelse og boliger i samme område, som følge av 

enkeltfradelinger/ tidligere vedtak vurderes.  

▪ Tjenester, fritids- og handelstilbud må være tilpasset stedets størrelse og funksjon.  

▪ Videre utvikling og fortetting av lokalsentre og tettsteder skal prioriteres foran spredt 

utbygging.  

▪ Ved utarbeidelse av arealplanen skal arealbruken i lokalsentre detaljert planlegges.  

▪ Utenfor sentrumsområdet Finnsnes/ Silsand skal allerede fradelte tomter og vedtatte 

reguleringsplaner videreføres gjennom ny plan. 

 

Boligbebyggelse 

▪ I de prioriterte lokalsentre skal det legges til rette for et variert boligtilbud og tilgjengelig 

boligareal. Utbyggingsreservene skal tilpasses kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur.  

▪ Utvikling og fortetting av etablert spredt boligbygging prioriteres framfor etablering av nye 

utbyggingsområder utenfor byen, lokalsentre og tettsteder. Dette bør i all hovedsak skje der 

det er mulig å tilknytte seg til eksisterende infrastruktur 

▪ Ved utarbeidelse av arealdelen skal uhensiktsmessig boligareal transformeres til andre 

formål. 

 

Industri og næring 

▪ Kommunen skal legge til rette for eksisterende og nye næringer, og for samling av 

framtidsrettede og omstillingsdyktige miljøer. 

▪ Næring som er basert på natur- og kulturressurser skal vies oppmerksomhet. 

▪ Kommunens attraktivitet som turistdestinasjon skal styrkes på en måte som ivaretar 

kommunens kystsonekvaliteter, sårbart landskap og natur og lokalbefolkningens felles 

interesser. 

▪ Avsatte næringsarealer skal vurderes ift. attraktivitet og handlingsrom, og næringslivets 

behov. 
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▪ Områder avsatt til næring skal ha høy arealutnyttelse. Høyere arealutnyttelse i eks. områder 

skal prioriteres framfor nye områder. Det skal tas større hensyn til estetikk ved utarbeidelse 

av reguleringsplaner som omhandler næring.  

▪ Senja kommune er opptatt av å tilrettelegge for næringsaktivitet, og vil i hver enkelt sak 

vurdere hvor arbeidsintensive næringer skal lokaliseres. 

▪ Arealkrevende næringer skal primært lokaliseres langs hovedveinett og utenfor 

senterområder og tettbygde strøk. 

▪ Ved utarbeidelse av arealdelen skal uhensiktsmessig næringsareal transformeres til andre 

formål. 

 

Fritidsbebyggelse 

▪ Fritidsbebyggelse skal i størst mulig grad skjer i felt og i allerede avsatte områder.   

▪ Videreutvikling av eks. områder med spredt fritidsbebyggelse prioriteres framfor nye 

områder. 

▪ Ved utarbeidelse av arealdelen skal uhensiktsmessig areal til fritidsbebyggelse transformeres 

til andre formål.  

▪ Det må gjøres en helhetlig gjennomgang av allerede eksisterende områder for 

fritidsbebyggelse, og det bør kartlegges om allerede utbygde områder kan fortettes. 

Hensynet til lokalbefolkningen bør vektlegges i det videre arbeidet. 

 

Teknisk infrastruktur 

▪ Areal for teknisk infrastruktur skal sikres i arealplan. 

▪ Oppgradering og optimal kapasitetsutnyttelse av etablert kommunalt teknisk infrastruktur 

prioriteres framfor etablering av nye anlegg. 

▪ Kapasitet strømforsyning, alternative energikilder og plassering av el-ladestasjoner skal 

utredes ved utarbeidelse av arealdelen og reguleringsplaner. 

▪ Infrastrukturutbygging utenfor kommunalt stamnett skal bæres av de aktuelle private 

aktører, og utbyggingsavtale skal brukes aktivt i denne sammenheng. 

▪ Det skal legges til rette for fiber/bredbånd og telekommunikasjon i hele kommune. 

▪ Senja kommune har spesielt fokus på gode offentlige og private avløpsløsninger. 

 

Bærekraftig og differensiert bruk av strandsonen 
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For å ivareta en bærekraftig utvikling av strandsonen og samtidig imøtekomme behov for arealer til 

båtplasser, naust, næringsareal, tradisjonell kystkultur og tilrettelegging for fritidsaktiviteter må en 

vurdere hvilke funksjoner som er nødvendig å ha i strandsonen. Ved utbygging av strandsonen må 

det tilrettelegges for arealeffektive løsninger. Gjennom sambruk hvor ulike interesser kan benytte 

seg av samme areal og infrastruktur, kan inngrep i strandsonen reduseres, tilgangen for allmenheten 

bedres og kostnader ved utbygging reduseres. 

▪ Det skal legges til rette for en bærekraftig bruk av strandsonen. 

▪ Større utbygging innenfor strandsonen skal baseres på detaljregulering. 

▪ Funksjonell strandsone skal kartlegges og legges til grunn ved utarbeidelse av arealdelen og 

reguleringsplaner.  

▪ Senja kommune ønsker en differensiert forvaltning av strandsonen, og vil derfor gjennom det 

konkrete planarbeidet ta stilling til om det enkelte områdets beskaffenhet/ sårbarhet/ 

kulturminne er av en slik beskaffenhet at en bør praktiserer "100-meters beltet". 

▪ Ved etableringer i strandsonen skal sambruk, felles løsninger og tilrettelegging for 

allmenheten vektlegges.  

▪ I arealplan skal det pekes ut utvalgte områder der det kan legges til rette for badeplass og 

strandliv, fiskeplasser, gjestebrygger/båtliv, telting/camping, fasiliteter for parkering, sanitær 

og renovasjon. Områdene skal utredes ift. universell utforming, områdets opplevelses- og 

naturverdi, og lokalbefolkningens interesse skal ivaretas. 

 

Konsekvensutredning  

Plan- og bygningsloven krever at kommuneplanen har en beskrivelse av planens virkninger for miljø 

og samfunn som en del av planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen skal være en integrert del av 

planarbeidet slik at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning underveis i planprosessen. 

For kommuneplanens arealdel bør fokus for konsekvensutredningen være å besvare spørsmål 

knyttet til lokalisering og arealformål.  

Utredningen skal få frem:  

• viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene  

• virkningene utbyggingen kan få for disse verdiene  

• hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger 

Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) krever en beskrivelse av virkningene både av de 

enkelte utbyggingsområdene, hver for seg, og av de samlede arealbruksendringene i planen. Kravet 

om en samlet vurdering innebærer et overordnet nivå der langsiktighet og helhet bør stå sentralt.  

Konsekvensutredning brukes som betegnelse på både prosessen som fører frem til, og på det fysiske 

dokumentet som er grunnlaget for det politiske vedtaket.  Hensikten med konsekvensutredningen er 

å opplyse saken så godt som mulig før beslutningen tas (jfr. Forvaltningsloven).  
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Konsekvensvurderingen inkluderer hele prosessen og alle faktorer som bringer frem informasjon, 

herunder varsling, høring, medvirkning og faktiske undersøkelser. Konsekvensutredningen skal være 

en del av planbeskrivelsen, alternativt som et vedlegg og skal legges ut til offentlig ettersyn. 

Spørsmålet om og evt. hvor og hvordan et naturinngrep skal gjennomføres er i all hovedsak et 

politisk spørsmål.  Det er derfor viktig å skille mellom saksbehandling (utredning) og politisk 

beslutning (vedtak).  I forbindelse med sluttbehandling av planen er ansvarlig myndighet pålagt å ta 

tilbørlig hensyn til konsekvensutredningen og innkomne høringsuttalelser (§ 29 forskrift).  

Konsekvensutredningen kan deles inn i følgende trinn 

1. Beskrivelse av tiltaket. 

2. Avgrensning av utredningsområdet. 

3. Beskrivelsen av områdets nåværende status og verdi på bakgrunn av tilgjengelig informasjon 

om miljø- og samfunnsverdier i det foreslåtte området og i influensområdet. 

4. Vurdering av konsekvens: Hvordan vil det foreslåtte tiltaket påvirke de beskrevne miljø- og 

samfunnsverdiene?  

5. Vurdering av samlet konsekvensen for tiltaket: Basert på resultatene av de enkelte temaene, 

hvordan vil det foreslåtte tiltaket påvirke de beskrevne miljø- og samfunnsverdiene i sum? 

Vurderingen suppleres med forhold som faglig skjønn, lokalkunnskap og eventuelle spesielle 

forhold ved den aktuelle utbyggingen.  

6. Vurdering av hva som kan gjøres for å avbøte eventuelle negative virkninger.  

7. Vurdering av de samlede tiltakene i planområdet, evt. delområde: Hvilke konsekvenser 

summen av foreslåtte tiltak i planområdet har for miljø- og samfunn? 

Det skal gå tydelig frem hvordan vurderingene er foretatt, og hvilke kriterier som har ligget til grunn 

for vurderingene, slik at utredningen blir mest mulig etterprøvbar.  Alle vurderinger skal baseres på 

tilgjengelig/kjent informasjon.  Kunnskap søkes i digitale databaser, og suppleres av kunnskap fra 

lokale undersøkelser, fagmiljø, lokal kjennskap og folkelig kunnskap. Der det er mulig baseres 

verdivurderingene på verdivurderinger fra databasene. 

Konkretisering av innholdet i konsekvensutredningen 

Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være 

relevant for de beslutninger som skal tas.  For regionale planer og kommune(del)planer kan 

konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen eller programmet kan få på 

et overordnet nivå. Konsekvensutredningene for kommunedelplaner for landområdene og 

sjøområdene i Senja kommune vil derfor være på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger 

vil være aktuelle senere ved detaljregulering og iverksetting av tiltak.   

I rundskriv H-6/18 utdypet i Veileder – Planlegging i sjøområdene (2020), presiseres følgende: Selv 

om det er gjennomført KU til kommuneplanen, fritar ikke dette fra en vurdering av om KU må lages 

til for eksempel en konsesjonssøknad etter akvakulturloven, en småbåthavn eller annet. Vurderingen 

av om det skal foretas en KU gjøres av fylkeskommunen. 

Når det gjelder akvakulturlokaliteter så vil det bli gjort mer detaljerte vurderinger av miljøvirkningene 

ved behandling av lokalitetssøknader etter akvakulturloven, som utfyller vurderingene i 

kommuneplanen. Det er derfor ikke nødvendig at alle miljøforhold er avklart i detalj i 

kommuneplanen. Kommunene vil likevel utfordre selskap som allerede vurderer lokaliteter om å 

utarbeide marine grunnkart, gjøre strømmålinger/modelleringer (se stroms.no og 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lover-og-retningslinjer-for-planlegging-og-ressursutnytting-i-kystnare-sjoomrader/id2616581/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planlegging-i-sjoomradene/id2700314/
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stromkatalogen.hi.no) og gjennomføre naturtypekartlegginger av områdene med ROV, for å få 

nødvendige avklaringer så tidlig som mulig. Kommunene vil videre vurdere muligheten for å hjemle 

miljøkrav til akvakultur ifbm planarbeidet. Vilkår for godkjenning og drift av akvakultur fastsettes i 

lokalitetsgodkjenningssystemet som koordineres av fylkeskommunen. Kommunene vil derfor 

eventuelt kun vurdere overordnede miljøkrav. 

For havneområder, småbåthavner og byggeområder på land bør det settes reguleringsplankrav som 

kan avklare arealbruken mer detaljert, herunder sammenhengen land/sjø. 

 

Beskrivelse av tiltak  

Forskrift om konsekvensutredning krever beskrivelse av tiltakets fysiske egenskaper, lokaliseringen 

og arealbehovet. De viktigste trekkene ved tiltakets driftsfase knyttet til energi- og transportbehov og 

forbruk av naturressurser skal beskrives.  Avfall, utslipp og forurensning i bygge- og driftsfasen skal 

anslås. I tillegg skal tiltakets sårbarhet for klimaendringer og naturfarer som flom, skred, stormflo og 

stigning i havnivået beskrives. 

Konsekvensutredningen skal også redegjøre for de alternativene til utforming, teknologi, lokalisering, 

omfang og målestokk som forslagsstilleren har vurdert, og en utredning av relevante og realistiske 

alternativer. Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene 

for miljø og samfunn av de ulike alternativene skal fremgå. I en overordnet plan er det begrenset i 

hvilken grad hvert tiltak kan beskrives i detalj slik det kreves.  

For øvrig legges det opp til at lokalisering og arealbehov beskrives for hvert enkelt område. Det 

samme vil gjelde for naturfarer som flom og skred. Dersom det er vurdert eller vurderes alternative 

lokaliseringer skal det også beskrives for hvert enkelttiltak. 

 

Hvilke områder og hvor stort område skal utredes? 

 

Det er krav om konsekvensutredning av arealdelen ved:  

• Nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål nr. 1, 2, 4, 5 og 6 (jf. plan- og 

bygningsloven § 11-7) der underformål og bestemmelser åpner for utbygging. Det vil si at utbygging 

kan inngå i alle arealformål unntatt grønnstruktur (naturområder, turdrag, friområder og parker).  

• Endret utbyggingsformål (for eksempel fra næring til bolig eller fritidsbebyggelse, fra 

råstoffutvinning til næring).  

• Åpning for spredt bebyggelse i LNFR-områder.  

• Båndlegging etter plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd d) kan være omfattet av 

utredningsplikt dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere utbygging.  

• Endring i utfyllende bestemmelser kan også medføre utredningsplikt. Dette kan for eksempel gjelde 

der de utfyllende bestemmelsene for et område gir endret ramme (antall bygg) for spredt bolig-, 

nærings- eller fritidsbebyggelse, andre kriterier for lokalisering av ulik utbygging, rammer for 
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utforming, utnytting, funksjonskrav med mer av bygg, anlegg og arealbruk i eksisterende byggesone, 

uten at formålet eller avgrensningen for sonen endres. 

 

Nullalternativ og alternativer (beskrivelse av nåværende status for utredningsområder). 

 

Krav til innhold i utredningsprogram er beskrevet i § 14 i KU-forskriften. Et av punktene setter krav 

om at utredningsprogram skal beskrive relevante og realistiske alternativer. For å kunne vurdere 

konsekvenser av alternativ(er) må det også defineres et sammenligningsgrunnlag. Dette er beskrevet 

i forskriftens § 20 – "beskrivelse av miljøtilstanden" og omtales som nullalternativet. Under følger 

veiledning for hvordan alternativ og nullalternativ skal omtales for klima- og miljøtema (jfr. 

høringsversjon Håndbok M-1941 for konsekvensutredning av klima og miljø). 

Nullalternativ  

Nullalternativet skal brukes som sammenlikningsgrunnlag når du vurderer hvilken påvirkning en plan 

eller et tiltak vil ha.  

Nullalternativet inkluderer:  

• beskrivelse av nåværende miljøtilstand. Dette er et bilde av dagens situasjon med bakgrunn 

i databaser og befaring.  

• vedtatte reguleringsplaner og tiltak i utredningsområdet. Det kan være knyttet usikkerhet 

til om vedtatte planer eller tiltak faktisk gjennomføres, og hvor store konsekvensene av disse 

blir om de blir iverksatt. (Det er ikke tilstrekkelig at tiltak er foreslått i et forslag til 

kommunestyret eller er omtalt i en strategi eller handlingsplan. Tiltaket må være godkjent, 

og har fått midler til gjennomføring).  

-  Reguleringsplaner som er vedtatt i løpet av de siste ti år kan legges inn i nullalternativet. 

Det er stort sett grunn til å tro at disse planområdene blir bygget ut i løpet av kort tid.  

• vedtatte overordnede planer i utredningsområdet.  

Det er viktig å dokumentere og redegjøre for hvilke forhold som er vurdert og inkludert, og hvilke 

forutsetninger som er lagt til grunn. Dette er nødvendig for at konsekvensutredningen skal bli 

transparent og etterprøvbar.  

Alternativ  

Relevante og realistiske alternativer skal beskrives. Dette går frem av KU forskriften§ 14.  

• Relevante alternativ betyr i denne sammenhengen alternative måter for å oppnå målet 

med planen eller tiltaket. Alternativer som innebærer at formålet ikke kan nås, anses ikke 

som relevante. Alternativer som har som formål å vise at hovedforslaget er å foretrekke 

framfor andre alternativer er ikke relevante.  

• Realistiske alternativ betyr at de er gjennomførbare. Det kan for eksempel være ut ifra 

tekniske forhold eller økonomien i prosjektet.  
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I planer og tiltak der det ikke fins relevante og realistiske alternativer er det kun planen eller tiltaket 

som konsekvensutredes og vurderes opp mot nullalternativet.  

 

Dokumenter alternativvurdering  

Det er viktig at vurderingene av ulike alternative løsninger blir dokumentert og redegjort for. Forklar 

og begrunn hvilke alternativer som har vært vurdert og hvorfor de ikke er relevante og realistiske. 

Dersom det er gjennomført siling i tidligere faser (KVU, NTP, overordnede planer) skal dette 

beskrives. Dette er viktig for å synliggjøre begrunnelser for valg som er gjort, og om eller hvordan det 

er gjort tiltak for å unngå eller begrense skadevirkninger på miljø og samfunn (jf. tiltakshierarkiet, se 

figur). 

Figur 1: Tiltakshierarkiet. Først og fremt skal man unngå skadevirkninger for miljø og klima. Der det 
ikke er mulig skal man begrense skaden, deretter istandsette arealer. Kompensasjon er siste utvei. 
Illustrasjon: Miljødirektoratet.no 
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Tiltakshierarkiet skal følges og vurderingene som er gjort knyttet til det enkelte trinnet skal beskrives 
i konsekvensutredningen. 

• Vurderingene skal dokumenteres og beskrives i konsekvensutredningen. 

• Vurderinger av tiltaket og forventede konsekvenser på de ulike nivåene i tiltakshierarkiet må 
oppdateres underveis i utviklingen av den aktuelle planen eller tiltaket. 

• Å forebygge virkninger henger tett sammen med forskriftens krav om å utrede relevante og 
realistiske alternativer, se § 19. Gjennom alternativer til utforming, teknologi, lokalisering, 
omfang og målestokk kan man både unngå og begrense negative virkninger. 

• Ansvarlig myndighet skal der det er nødvendig stille krav om overvåking av vesentlige 
negative virkninger planen eller tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn, se § 29. 

• Beskrivelsen av de avbøtende tiltakene som iverksettes skal også omfatte planlagte 
overvåkningsordninger, se § 23. 

• Noen avbøtende tiltak krever tillatelser etter plan- og bygningsloven eller sektorregelverk før 
de kan gjennomføres. Dette må avklares i den enkelte sak. 

 

Vurdering av ulike utredningstema. 

I det etterfølgende følger en beskrivelse av de temaene som kommunen har vurdert er viktig for 

miljø og samfunn og som skal utredes. Valg av tema er gjort ut fra vurdering av beslutningsrelevans. I 

henhold til høringsversjon Håndbok M-1941 for konsekvensutredning av klima og miljø er det ikke 

nødvendig å utrede tema som ikke blir vesentlig påvirket. Virkningene av temaene skal likevel 

beskrives i planbeskrivelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÅRBARE VERDIER 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven 

Økosystemtjenester 

Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål. En bærekraftig Senja-region 

Vannmiljø (økologisk og kjemisk tilstand) 

Anadrom laksefisk 

Gyte- og oppvekstområder for marin fisk 

Jord (jordvern) og skog(skogvern) 

Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, 
samt støy- og lysforurensning). 

Kulturminner og kulturmiljø, samisk kulturgrunnlag 

Landskap 

Friluftsliv 

Funksjonell strandsone 

Reindrift 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett (Universell utforming) 

Barn og unges oppvekstsvilkår og nærmiljø 

Eldre – Leve hele livet 

NÆRINGSAKTVITET OG OFFENTLIGE INTERESSER 

Fiskeri 

Lokalt og samisk naturgrunnlag/sjølaksefiske/ fritidsfiske/turistfiske 

Havbruk 

Reiseliv 

Næringsliv og sysselsetting, konkurranseforhold 

Transportbehov, energi-forbruk og energiløsninger 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Havner, farled, hvit sektor 

Forsvaret 

FORHOLDET TIL VEDTATT AREALSTRATEGI FOR SENJA KOMMUNE 

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A719
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A729
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A723
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Kilder til kunnskap 

Det er gode kartlegginger tilgjengelig i Troms.  På generelt grunnlag bruker Senja kommune Norkart 

tiltaksanalyse for å få en første oversikt over et nytt foreslått utbyggingsområde. Kildene til kunnskap 

for de ulike fagtema er beskrevet i Tabell 2 side 18-53. 

 

Det er viktig å presisere at vi ikke har en fullkommen oversikt over naturtyper, arter, gytefelt mv.  Å 

forutsi hvor man kan finne ulike naturtyper er ikke enkelt, og kartlegging av landarealer, bunn og 

vannsøyle er svært krevende.  Arealene er enormt store, og undersøkelsene tar tid, krever stor 

kunnskap og er svært dyre.   

De offentlige databasene er viktige datakilder, men lokale registreringer, planer, innspill og 

lokalkunnskap er viktige supplement til de offentlige kildene. Innspill som kan kartfestes er derfor 

digitalisert og inngår som et felles datagrunnlag. 

Som kilde til informasjon om mulige konsekvenser av fiskeoppdrett er kilder som 

Havforskningsinstituttets årlige risikovurdering av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett (fra 2011-), 

vitenskapelig råd for lakseforvaltnings rapporter sammen med annen aktuell forskning aktuelle 

kilder. 

Lys er definert som forurensning i loven, men det finnes ingen kjent metodikk for verdsetting og 
vurdering av områder som i dag ikke er tilrettelagt eller påvirket av lys. Dette vil derfor være en 
skjønnsmessig vurdering av et områdes kvalitet.   

Der kilder er lokale informanter skal dette tydeliggjøres i tekst. 

 

Verdisetting, omfang og beregnet konsekvens 

I tillegg til beskrivelse av de ulike tema og vurdering av konsekvenser i form av tekst, verdisettes de 

ulike tema for hvert område og omfanget av påvirkning vurderes med en tallverdi: 

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv.  

Verdisettingen er en del av det som inngår i beskrivelsen av områdets nåværende status, men skal 

også omfatte kjente fremtidige vurderinger (f.eks. varslet vern).  Verdien skal stå i forhold til 

områdets betydning/offisielle status. Verdisettingen sier derfor nødvendigvis ikke noe om økonomisk 

verdi eller symbolverdi for lokale grupper. Verdisettingen baseres i hovedsak på eksterne vurderinger 

når det finnes (undersøkelser av naturtyper, friluftsområder ol.), eller bygger på vurderinger ut fra 

satte og beskrevne kriterier.  Verdisettingen er tredelt basert på at det er det vanligste verdisettingen 

i mange databaser.  Verdisetting er beskrevet for hvert enkelt tema i tabell 2.   Verdisetting basert på 

lokale vurderinger, må tydeliggjøres i tekst.  
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 Farge/verdi 
Ingen verdi 0 

Noe verdi 1 

Stor verdi 2 

Svært stor verdi 3 

 

Generelt grunnlag for verdisetting: 

 Ingen verdi 
(0) 

Noe verdi (1) Stor verdi (2) Svært stor verdi (3) 

Forvaltningsprioritet Uten 
betydning 
for temaet, 
ingen funn, 
eller ingen 
betydelige 
kvaliteter 

Forvaltningsprioritet Stor 
forvaltningsprioritet 

Svært stor 
forvaltningsprioritet 

Bruksfrekvens Betydning for få Betydning for 
mange 

Betydning for svært 
mange 

Faglig kvaliteter Noen kvaliteter Mange kvaliteter  Svært mange/unike 
kvaliteter 

Betydning for fagtema Alminnelig/lokalt 
vanlig 

Regional betydning Nasjonal betydning 

 

Omfang av påvirkning: er en systematisk vurdering av hvor stor påvirkningen er av foreslått tiltak på 

område eller miljø som blir påvirket. Verdien av omfanget settes basert på gitte kriterier, gjerne 

basert på grad av overlapp eller avstand eller hvor mange som vil bli påvirket. Omfang kan både ha 

positive eller negativ verdi: 

Tiltaket vil i svært stor grad bidra positivt 3 

Tiltaket vil i stor grad bidra positivt 2 

Tiltaket vil bidra positivt 1 

Tiltaket vil i liten eller ingen grad bidra til endring 0 

Tiltaket vil i noen grad bidra i negativ retning -1 

Tiltaket vil i stor grad bidra i negativ retning  -2 

Tiltaket vil i svært stor grad bidra til endringer i negativ retning med varig virkning -3 

 

Konsekvens er en vekting/sum av verdi og omfang av påvirkningen av et definert tiltak på område 

eller miljø som påvirkes.  Dette er en beregnet verdi som fremkommer slik: konsekvens = (verdi x 

omfang)/3 

Konsekvensene vil komme ut som positivt, negativt eller nøytralt.  Tallverdi og farge uttrykker graden 

av hvor positivt, eller negativt konsekvensen fremstår.   

3 Positivt 
  2 

1 

0  Nøytralt 

-1   
 Negativ 
  

-2 

-3 
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For fagtemaene vannmiljø (økologisk og kjemisk tilstand), klimagassutslipp, støy, luftforurensning 

og forurenset grunn følges utredningsmetodikk beskrevet i høringsversjon: Håndbok for 

konsekvensutredning av klima og miljø (M-1941). Se etterfølgende beskrivelser.  

Konsekvensgraden vurderes for disse fagtemaene ut fra konsekvenstabell. Nedenfor er vist 

konsekvenstabell som brukes for samlet vurdering av ulike fagtema. Vi ser at skalaen er litt forskjellig 

fra ovenstående tabell mht. graden av hvor positivt, eller negativt konsekvensen fremstår.  

I en samlet vurdering skal konsekvensutredningene, ROS analyse og utredningene etter 

naturmangfoldloven sammenstilles. Ulike skalaer for vurdering av de ulike fagtema må tas hensyn til i 

en samlet vurdering. 
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Vurderinger av konsekvenser 

Konsekvensutredningen skal inneholde kommunens vurderinger av hvilke virkninger planforslaget 

har. I den skriftlige fremstilling kan man utdype og beskrive de fordeler og ulemper et tiltak vil 

medføre som ikke fremkommer av den skjematiske fremstillingen. Verdisetting, omfang og 
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konsekvens vil ikke fullt ut beskrive alle forhold og den skriftlige beskrivelsen og vurderingen er 

derfor viktig i forhold til å utdype. 

Det er virkning mellom nullalternativ og planforslag som utgjør konsekvensen. Er virkningen av 

planforslaget mer fordelaktig enn nullalternativet, er konsekvensen av planforslaget positiv, og 

motsatt. Er virkningene like, er konsekvensen nøytral, selv om virkningene av både nullalternativ og 

planforslag er negative for den interessen det gjelder.  

Utgangspunktet for alle beskrivelser og vurderinger er dagens situasjon, definert som arealbruk 

fastsatt i plan gjennom kommuneplaner eller reguleringsplaner. Der vedtatte reguleringsplaner eller 

kommuneplanen som ikke er realisert inngår i vurderingen av nullalternativet, skal dette forsøkes 

synliggjort i fremstillingen.  

Det skal i konsekvensutredningen av arealdelen også redegjøres for hvilke forhold som skal avklares 

og belyses nærmere i senere regulering av områdene, jf. plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 8.  

 

Tabell 2: Oversikt over tema, hvordan de skal beskrives, aktuelle kilder og vurdering av påvirkning. 

SÅRBARE VERDIER 

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven  

Kilder • Naturbase kart (miljodirektoratet.no) Aktuelle kartlag: o Naturvernområder o 
Naturtyper, naturmangfold o Arter og artsforvaltning o Verdikart - Konsekvensutredninger 
• Økologiske grunnkart (artsdatabanken.no)  
• Elvedelta - status og overvåking (miljodirektoratet.no)  
• Artskart (artsdatabanken.no)  
• Informasjon om sårbare arter og rovfugl er ikke tilgjengelig i offentlige innsynsløsninger, 
ta kontakt med Statsforvalteren i aktuell region for mer informasjon 
• Geologisk arv (ngu.no) viser kartlagte polygoner av geosteder  
• Berggrunn (ngu.no) bergarter og bergartstrukturer i skala 1:50 000 og 1:250 000 • 
Kalkinnhold i berggrunn (Avledet berggrunnskart)) tilgjengelig kalk i berggrunn fordelt på 
fem klasser i skala 1:250 000  
• Ultramafiske bergarter (Avledet berggrunnskart) gruppe av bergarter svært rike på jern 
og magnesium, blant annet olivinstein i skala 1:250 000:)  
• NVEs Breatlas (landform - bre)  
• Løsmasser (ngu.no) viser løsmasseavsetninger, enkelte landformer i løsmasser og marin 
grense i tilgjengelig skala. 
• Kartlagte landformer: utført i enkelte områder. Vil på sikt kunne finnes i karttjenesten 
Løsmasser. Inntil videre er det nødvendig å kontakte NGU for å få data fra denne 
kartleggingen.  
• Mineralressurser (ngu.no) gruver, skjerp, steinbrudd, prøvepunkter  
• Grus og pukk (ngu.no) pukkuttak, grustak og forekomster egnet for slikt. 
Rødlista for naturtyper 2018 eller nyere om tilgjengelig. Kommunedelplan for 
naturmangfold, Senja kommune.no., Forsvarsbygg.no, Nordatlas og Fiskeridirektoratets 
karttjeneste. Temakart «Naturrelaterte tema» Vedlegg KPA. Ortofoto, markslagskart, 
vegetasjonstyper og løsmassekart. 
 http://www.mareano.no/tema/naturtyper/naturtyper/sarbare_naturtyper    

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Temaet naturmangfold er delt inn i fem underkategorier:  
• verneområder, • naturtyper (se punkt 1.2.2) • arter med økologiske funksjonsområder 
(se punkt 1.2.3) • landskapsøkologiske sammenhenger (se punkt 1.2.5) • geologisk 
mangfold (se punkt 1.2.6), herunder -landformer og andre kvartærgeologiske forekomster, 
-bergarter og -utvalgte mineral og fossilforekomster. 
Nullalternativet: 

http://www.mareano.no/tema/naturtyper/naturtyper/sarbare_naturtyper
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Beskriv nullalternativet. Beskriv hvilke planer eller tiltak som er lagt til grunn i 
nullalternativet. Begrunn eventuelt hvorfor vedtatte planer eller prosjekter ikke er 
inkludert i nullalternativet.  
Beskriv aktuell naturtype (se over).: Området bør beskrives i form av grunnforhold 
(løsmasse, geologi, jordslag ol. vegetasjonstype: skog, gress, myr, snaufjell ol.). Beliggenhet 
(skog, fjell, ved sjø, ved elv osv). Denne beskrivelsen vil også kunne si noe om forventet 
naturmangfold- er dette et område hvor man kan forvente artsrikdom, har viktig område 
funksjon for noen arter osv.). Kan vi si noe utover det som finnes av observasjoner? 
Beskriv hvilke alternativer som skal utredes: 
Er tiltaket foreslått i nærhet av områder med viktige naturmangfold? Beskriv også 
alternativer som tidligere har vært vurdert og hvilke alternativer som eventuelt er 
forkastet i en tidlig fase (KVU eller silingsprosess). 
Er det eksisterende eller planlagt naturvernområde (også marin verneplan) i sjø eller på 
land i tilknytning til foreslått tiltak? Beskriv aktuelt verneområde (verneformål, 
vernekategori).  Grad av overlapp med eller nærhet til tiltak beskrives.  Det oppgis verdi av 
område hvis det er tilgjengelig i base. 
Beskriv aktuell naturtype.  Grad av overlapp med eller nærhet til tiltak beskrives.   Det 
oppgis verdi av område hvis det er tilgjengelig i base. Observasjon av arter som er kritisk 
truet, sterkt truet, eller sårbare i eller nært hvert tiltak (2 km) beskrives. Det oppgis grad av 
prioritering/status for art. 
Influensområdet  

Beskriv og begrunn avgrensning av utredningsområdet. Influensområdet er det området der 

midlertidige eller permanente virkninger forventes å kunne opptre, og definerer 

avgrensningen av konsekvensutredningen.  

 

Influensområdet er:  

• plan- eller tiltaksområdet  

• områder utenfor plan- eller tiltaksområdet som kan direkte eller indirekte bli påvirket av 

planen eller tiltaket, for eksempel:  

- Hvis planen eller tiltaket innebærer direkte arealbeslag eller vil endre 

vanntilførselen til et område som er avhengig av rikelig med vann, f.eks. ei myr, 

må hele myra og eventuelle vassdrag nedenfor, inkluderes i influensområdet. 

Utreder må vurdere hvor langt påvirkningen strekker seg, for å avgrense 

influensområdet.  

- Hvis planen eller tiltaket ligger innenfor en landskapsøkologisk sammenheng som 

et vilttrekk må påvirkningen vurderes for hele vilttrekket o Hvis planen eller 

tiltaket ligger ved et vassdrag, må potensielt berørte områder nedstrøms og 

oppstrøms vassdraget inkluderes i influensområdet, for å vurdere virkninger på 

naturmangfoldet av eksempelvis isgang, flom eller overvann (se punkt 1.5.1 om  

• klimaendringer  

Hvis planen eller tiltaket ligger innenfor en landskapsøkologisk sammenheng eller 

økologisk funksjonsområde som kan gi direkte eller indirekte virkninger på det 

biologiske mangfoldet, må hele det økologiske funksjonsområdet inkluderes i 

influensområdet. 

Verdisetting Verdi på verneområder settes etter verneområdets vernestatus (nasjonal, regional og 
lokal) basert på opplysninger fra Naturbase Verdi settes ut fra områdets verdi slik det er 
vurdert ved registrering i database. 
Husk å ta med nye verdikriterier basert på NiN-metodikk – og som fremkommer i kartlaget 
Naturtyper – KU-verdi 

Naturtyper- 
registreringer i 
naturbase ol. 

Arter og naturtyper- 
rødlista 

Verneområdets 
vernestatus 

 

 Ingen registeringer Ingen funn 0 

C- lokalt viktig NT (Nært truet) Lokalverdi (lokalt vern 
etter PBL) 

1 

B - viktig VU (sårbar) Regional verdi 
(naturreservat, 
landskapsvern ol.) 

2 
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A – svært viktig CR/EN (Kritisk/sterkt truet) Nasjonal verdi (alle 
verneområder (V712 – 
SVV), nasjonalpark, 
nasjonal laksefjord, osv.) 

3 

 

Omfang Anbefalte vurderinger, men andre vurderinger kan legges til grunn og beskrives da i tekst 
under vurdering av konsekvens. 

Avstand til observert naturtype/prioritert art/verneområde er så stor at de 
antas ikke å bli påvirket 

0 

Lite påvirkning. Tiltaket ligger nært naturtype/art/verneområde, men avstanden 
er stor nok til at man kan anta liten påvirkning  

-1 

Noe påvirket. Tiltaket ligger nært naturtype/art/verneområde. -2 

Kraftig påvirkning, overlapp mellom tiltak og naturtype/art/verneområde -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Påvirkning vurderes i forhold til graden av nærhet, og hvilke påvirkningsfaktorer som er 
aktuelle. Planer og tiltak regnes alltid å kunne medføre vesentlige virkninger dersom de 
helt eller delvis er innenfor, eller i strid med:  

• Lokaliteter av utvalgte eller truete naturtyper  

• Lokaliteter av verdifulle naturtyper av verdi A eller B  

• Et viktig funksjonsområde for en prioritert art  

• Forskrift for en prioritert art  
For tiltak som er plassert utenfor, men nært inntil avgrensede lokaliteter av utvalgte, trua 
eller verdifulle naturtyper eller økologisk funksjonsområde for prioriterte arter og viktige 
funksjonsområder for trua arter, må det gjøres en konkret vurdering av om tiltakets 
egenskaper likevel vil kunne medføre vesentlige virkninger.  
Vurdering av konsekvens kobles til verneområdets formål og beliggenhet i forhold til 
foreslått tiltak. Er tiltaket i strid med verneområdets bestemmelser, eller kan det gi direkte 
eller indirekte konsekvenser for verneområdes formål? Er det indirekte konsekvenser som 
f.eks. opplevelse av verneområdet eller annet? Konsekvens vurderes i forhold til graden av 
nærhet, og hvilke påvirkningsfaktorer som er aktuelle. 
Marine naturtyper kan påvirkes av utslipp av løst og organisk materiale, og endring av 
strømmønster i omgivelsen.  Vurdering av konsekvensene fra oppdrett baseres på 
"Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett".  Det antas at bunnområder nærmere enn 1 km 
fra oppdrettsanlegg vil kunne påvirkes betydelig. 
Vurdering i forhold til hvordan tiltaket kan innvirke på status til sårbare arter gjelder 
fortrinnsvis i forhold til sjøfugl og sjøpattedyr.  Tiltak i sjø vurderes ikke å ha innvirkning på 
land med mindre det er tiltak som er knyttet til areal på land (småbåthavner, 
industriområde etc.) 

Økosystemtjenester 

Kilder NOU 2013:10 Naturens goder – om verdien av økosystemtjenester, Miljødirektoratets 

nettside «Hva er økosystemtjenester». Link: 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Verdien-av-naturmangfold-

ogokosystemtjenester/Hva-er-okosystemtjenester/ 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen. Det er fire hovedkategorier 

av økosystemtjenester. Vi skiller mellom forsynende, regulerende, kulturelle og støttende 

tjenester. I en reguleringsprosess er det et poeng å sikre en bærekraftig bruk av 

økosystemene, slik at vi ikke mister økosystemtjenestene naturen gir oss. 

Begrepet økosystemtjenester har en overordnet karaktér, og det er bare de emnene som er 

beslutningsrelevante som bør medtas. Så henger emnet i lag med en del av de andre 

utredningstemaene i mer eller mindre grad. 

Verdisetting Verdi settes til 3  

Omfang Verdisettingen basert på lokale vurderinger må tydeliggjøres i tekst 

Store positive konsekvenser  3 

Positive konsekvenser  2 

Mindre positive konsekvenser  1 

Ingen konsekvenser  0 

Mindre negative konsekvenser  -1 

Negativ konsekvens  -2 
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Store negative konsekvenser  -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Det gis en overordnet og samtidig operasjonell vurdering av emnet så langt det lar seg gjøre 

og innenfor rimelighetens grenser. 

Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål  

Kilder FNs bærekraftsmål https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal og kommuneplanens 

samfunnsdel https://www.senja.kommune.no/Kommuneplanenes samfunnsdel med 

arealstrategi definerer bærekraftsmålene . 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv dagens status mht bærekraftsmålene for området tiltaket er foreslått i. Beskriv om 
tiltaket er i tråd med relevante bærekraftsmål i kommuneplanens samfunnsdel 
(overordnet nivå).  

Verdisetting Verdi settes til 3  

Omfang Verdisettingen basert på lokale vurderinger må tydeliggjøres i tekst 

Store positive konsekvenser for bærekraftsmålene 3 

Positive konsekvenser for bærekraftsmålene 2 

Mindre positive konsekvenser for bærekraftsmålen  1 

Ingen konsekvenser for bærekraftsmålene 0 

Mindre negative konsekvenser for bærekraftsmålene -1 

Negativ konsekvens for bærekraftsmålene -2 

Store negative konsekvenser for bærekraftsmålene -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Det vurderes hvilken konsekvens tiltaket vil få for berørte arealer i forhold til FNs 

bærekraftsmål. Hvilke av bærekraftsmålene blir berørt og i hvilket omfang? Er tiltaket 

sjørettet eller landrettet? Fortetting av eksisterende tiltak gir mindre konsekvenser enn 

åpning av nye områder. Avstand til tiltaket vurderes også. 

Vurderinger basert på lokal kunnskap skal fremgå av tekst. 

Tiltakets innvirkning på økonomisk, sosial og klima- og miljømessig bærekraft innenfor den 

enkelte kommune eller hele planområdet. Økonomisk vurdering av næring: fiskeri, reiseliv 

og havbruk er gitt samme konsekvensverdi = 1.   

Vannmiljø (økologisk og kjemisk tilstand) 

Kilder Eksisterende kunnskap om vannmiljø finnes i følgende databaser: • Vannmiljø 

(miljodirektoratet.no) • Vannportalen • VannNett-Portal (vann-nett.no) • Regionale 

vannforvaltningsplaner – planene skal gi informasjon om miljøtilstand i vannforekomstene. 
Utredning av vannmiljø skal gjøres i henhold til M-1941.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vannforskriften setter mål om at alt vann skal ha god tilstand. Vannforskriften tillater i 
utgangspunktet ikke nye inngrep eller ny aktivitet som fører til at tilstanden forringes, eller 
at miljømål ikke nås. At tilstanden forringes betyr i denne sammenhengen at en 
klassegrense krysses for et kvalitetselement.  
Formålet med vannforskriften er å:  
• gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannforekomstene (§ 1)  
• tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse  
• vannforekomster som ikke har god tilstand skal forbedres og gjenopprettes, med sikte på 
å nå miljømålene  
• miljømålene skal oppnås gjennom utarbeidelse av miljømålbaserte og tverrsektorielle 
forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer og frister for måloppnåelse 
 
For å oppfylle kravene i KU-forskriften (KUF) og vannforskriften (VF) må en 
konsekvensutredning for vannmiljø som minimum: 
• beskrive planforslaget/ tiltaket  
• definere influensområde  
• beskrive nullalternativet  
• undersøke miljøtilstanden i vannforekomstene i influensområdet ved bruk av anerkjente 
målemetoder  
• vurdere om det planlagte tiltaket vil føre til forringelse av økologisk eller kjemisk tilstand 
etter vannforskriften eller forhindre at miljømålene nås  
• vurdere om § 12 kommer til anvendelse, og eventuelt om vilkårene i § 12 er oppfylt  
• vurdere alternative løsninger og realistiske avbøtende tiltak som er aktuelle for å 
minimere negative effekter på vannmiljøet og bidra til at miljømålene i vannforskriften nås  
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Beskrivelse av 
nåværende 
status 

• vurdere samfunnsnytten ved inngrepet  
• presentere fagutredningen i et kortfattet sammendrag av effekt på økologisk og kjemisk 
miljøtilstand, og hvordan det påvirker mulighetene for å nå miljømålene, inkludert 
informasjon om de ulike vilkårene i § 12 
 
Beskriv nullalternativet: Beskriv hvilke planer eller tiltak som er lagt til grunn i 
nullalternativet. Begrunn eventuelt hvorfor vedtatte planer eller prosjekter ikke er 
inkludert i nullalternativet. Det er viktig å definere nullalternativet for å ha et 
sammenligningsgrunnlag. Konsekvensene av en plan eller tiltak, skal måles opp mot 
nullalternativet. Ta utgangspunkt i dagens miljøtilstand og hvordan miljøet antas å utvikle 
seg 5-10 år frem i tid. Ta høyde for eventuell påvirkning fra andre vedtatte planer eller 
tiltak. Dette kan for eksempel være tiltak som er igangsatt/ planlagt som miljøforbedrende 
tiltak gjennom den regionale vannforvaltningsplanen. 
 
Beskriv hvilke alternativer som skal utredes: Kravet om å beskrive relevante og realistiske 
alternativet går frem av KU-forskriften § 19.  
I noen tilfeller finnes det bare ett utbyggingsalternativ som skal utredes. Det er likevel 
viktig å beskrive hvilke alternativer som tidligere har vært vurdert og hvilke alternativer 
som eventuelt er forkastet i en tidlig fase (KVU eller silingsprosess). Dette er viktig for å 
synliggjøre hvilke valg som har vært gjort tidligere og om eller hvordan det er gjort tiltak 
for å unngå eller begrense skadevirkninger på miljø og samfunn (jf. tiltakspyramiden).  
 
Beskriv derfor også alternativer som tidligere har vært vurdert og hvilke alternativer som 
eventuelt er forkastet i en tidlig fase (KVU eller silingsprosess). Dersom ett eller flere av 
alternativene som skal utredes ikke er relevant å utrede med tanke på naturmangfold, skal 
dette begrunnes. Vurdering av alternativer skal være beskrevet i planprogrammet eller i 
melding med utredningsprogram.  
 
Definer influensområdet  
Beskriv og begrunn avgrensning av utredningsområdet. Influensområdet er det området 
der virkninger forventes å kunne opptre, og definerer avgrensningen av 
konsekvensutredningen. Influensområdet vil med andre ord alltid gå utover planområdets 
avgrensing. Dette inkluderer inngrep på land som kan ha betydning for vannforekomster i 
nærområdet. Influensområdet er:  
• Alle vannforekomster som kan bli påvirket av planforslaget/ tiltaket inngår i 
influensområdet.  
• Både direkte berørte forekomster og nedstrøms/oppstrøms forekomster skal inkluderes, 
blant annet på grunn av fiskevandring eller transport av sedimenter, partikler og løste 
stoffer. Det må vurderes konkret hvor langt nedstrøms/oppstrøms planområdet en 
vannforekomst kan bli påvirket.  
• Ved tiltak som kan medføre utslipp, avrenning eller utlekking av partikler og/eller 
forurensende stoffer skal det legges etterprøvbare og anerkjente spredningsmodeller til 
grunn for å identifisere influensområdet.  
Oppgi navn på berørte vannforekomster. 
 
Når det gjelder vurdering av avstand fra oppdrett av anadrome arter til anadrome vassdrag 
forholder vi oss til gjeldende regelverk hvor 30 km benyttes som grense for påvirkning. Det 
vises her til St.prp. nr. 31 (2006 – 2007) om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale 
laksevassdrag og laksefjorder og Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert 
virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. I tillegg er det 
gjort en faglig vurdering av anadrome vannforekomster som ligger innenfor en radius på 
60 km fra tiltaket, der tiltaket ligger i det som kan vurderes å være innenfor utvandringsvei 
for laksen. Det er videre sett hen til elvens status både i forhold til kvalitetsnormen, men 
også om det er en nasjonal laksefjord eller en lokalt viktig elv. 
Dette er en overordnet arealplan på kommuneplannivå og utredningen bygger på 
eksisterende kunnskap. Vurderingene og foreslåtte tiltak er basert på føre-var-prinsippet. 
Der vi f.eks. skriver at «uten avbøtende tiltak må det forventes at et tradisjonelt 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-32-2006-2007-/id442061/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-32-2006-2007-/id442061/?ch=1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-22-961
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-22-961
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akvakulturanlegg i en terskelfjord vil øke risikoen for at vannforekomstens mål om god 
kjemisk eller økologisk tilstand ikke nås», så er det ikke fordi vi kjenner de faktiske 
konsekvensene av en etablering på denne lokaliteten. Vår vurdering er derfor videre at det 
ikke kan fastslås at et akvakulturanlegg vil gi irreversibel skade på økosystemet. Det vil 
avhenge av hvilken type anlegg, art, tillatt MTB og lokalisering. Samtidig vil 
miljøkvalitetsmålene både bidra til utvikling av ny teknologi og ny kunnskap om effekter. 
Det vises videre til at det på neste nivå, gjennom klareringsprosessen etter 
akvakulturforskriften, vil stilles krav om ytterligere kunnskap.  
 
Avgrensning mot andre fagtema  
Beskriv hvilke andre fagområder som blir utredet i prosjektet. Beskriv avgrensning mot 
andre fagområder.  
Arter og naturtyper  
Arter og naturtyper kartlegges som en del av naturmangfoldutredningen. Kunnskap om 
arter og naturtyper i vann er viktig for å vurdere økologisk tilstand. Relevant kunnskap tas 
med i vurderingene. Anadrom laksefisk og gyte- og oppvekstområder for marin fisk er egne 
utredningstema (se under). Relevant kunnskap samordnes og vektlegges i vurderingene.  
 
Forurensning  
Områder med eksisterende forurensning på land utredes i fagutredning for 
grunnforurensning. Kunnskap om utslipp, utlekking eller spredning av forurensning er 
viktig for å vurdere kjemisk tilstand. Det er derfor viktig med utveksling av kunnskap og 
samordning mellom de som utreder grunnforurensning og de som utreder vannmiljø. 
 
Innhent tilstrekkelig kunnskap: Hva er godt nok kunnskapsgrunnlag? 
Utreder skal hente inn nok kunnskap til å kunne dokumentere dagens miljøtilstand for alle 
kvalitetselementene som kan bli påvirket av den planlagte/omsøkte inngrepet/aktiviteten. 
Som hovedregel må det gjøres ny kartlegging og prøvetaking. Dersom det er behov for ny 
kunnskap, skal vannmiljø kartlegges med anerkjent metodikk og ved bruk av gjeldende 
norske standarder. 
 
 

 
Beskriv 
påvirkning på  
Vann-  
forekomsten 
 

Beskriv hvordan planen eller tiltaket vil påvirke vannforekomstene innenfor 

influensområdet. Vurder om planen eller tiltaket kan medføre forringelse av noen av 

kvalitetselementene, eller om miljømål for vannforekomstene innen influensområdet ikke 

nås.  

Gjør rede for:  

• Medfører tiltaket tilførsel av miljøgifter?  

• Vil tiltaket kunne medføre utslipp eller avrenning til vann?  

• Kan kvalitetselementene bli påvirket av fysiske inngrep eller hydromorfologiske 

endringer?  

• Kan planen eller tiltaket føre til forringelse av økologisk eller kjemisk tilstand for 

kvalitetselementene?  

• Midlertidig forringelse som følge av bygge- og anleggsfasen  

 

Vurder også om det er andre forhold som følger av det nye tiltaket kunne påvirke 

kvalitetselementene.  

 

Medfører tiltaket tilførsler av miljøgifter?  

Vurder om planen eller tiltaket kan medføre utslipp av miljøgifter. Vurder eventuelt hvilken 

påvirkning dette vil ha for vannforekomsten. Gjør særlig rede for om utslippene kan 

inneholde stoffer på en av følgende lister:  

• den norske prioritetslisten over miljøgifter,  

• kandidater i REACH eller godkjenningsordningen i REACH  

• Vannregionspesifikke stoffer i veileder til klassifisering av miljøtilstand i vann 02:2018  

• prioriterte stoffer i vannforskriften vedlegg VIII  

 

Vil tiltaket kunne medføre utslipp eller avrenning til vann?  
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Dersom planen eller tiltaket kan medføre utslipp av forurensende stoffer, som for eksempel 

næringsstoffer eller forsurende stoffer, må disse beskrives og det må vurderes hvilken 

påvirkning dette vil ha for vannforekomsten. Så langt som mulig skal det gjøres beregninger 

på mengder stoff som vil kunne slippes ut i vannforekomsten og hvilken effekt dette vil ha 

på tilstanden. For eksempel ved å beregne hvordan innholdet av fosfor i vannforekomsten 

vil endres som følge av avrenning eller utslipp av fosfor til vannet. Slike beregninger må ses 

i sammenheng med forventet spredning i vannforekomsten. 

 

Kan kvalitetselementene bli påvirket av fysiske inngrep eller hydrologiske endringer? 

Beskriv om planen eller tiltaket kan medføre fysiske inngrep som kan medføre 

fragmentering av sammenhengende leveområder? Vandrende arter i ferskvann trenger 

sammenhengende områder uten kunstige vandringshinder for å ivareta viktige 

økosystemfunksjoner knyttet til reproduksjon og næringsvandring. Sammenhengende 

områder er dermed helt sentrale for langsiktig overlevelse. Tiltak som medfører 

fragmentering av sammenhengende leveområder, kulverter, broer, kryssende veier og voller 

kan medføre en delvis eller fullstendig barriere for fisk og andre artsgrupper og mulig 

forringelse av kvalitetselementent fisk. I en vurdering av effekt skal det tas hensyn til de 

mest sensitive kvalitetselementene (feks. fiskearter og sedimenttransport). Begrunn 

vurderingen som er gjort av effekt. 

 

Kan planen eller tiltaket føre til forringelse av økologisk eller kjemisk tilstand? 

Med forringelse av økologisk og kjemisk tilstand menes at et av kvalitetselementene i 

vannforekomstene forringes fra en tilstandsklasse til en lavere tilstandsklasse. 

 

Merk at for miljøgifter er det kun to tilstandsklasser (god og dårlig). Dette omfatter 

prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer. Dersom tiltaket fører til forringelse av et 

av disse stoffene i berørte vannforekomster vil ikke vilkårene i § 12 være oppfylt og det kan 

ikke gis tillatelse til tiltaket. Dersom det gjøres arealinngrep, hydromorfologiske endringer, 

slippes ut stoffer eller planlegges aktivitet som fører til forringelse av tilstand for et av 

kvalitetselementene som inngår i økologisk eller kjemisk tilstand i vannforekomstene i 

influensområdet vil tiltaket bli vurdert til å føre til forringelse. 

 

Avbøtende tiltak kan hindre eller redusere forringelse. Utredningen skal ta hensyn til 

effekten av realistiske tiltak når endelig forringelse utredes. 

Merk at kun endringer og avbøtende tiltak som senere blir inkludert i planforslaget og 

fastsatt gjennom plankart og bestemmelser kan legges til grunn for myndighetenes senere 

vurdering av forringelse. 

 

Midlertidig forringelse 

Vurder også midlertidig forringelse for eksempel konsekvenser fra bygge- og anleggsfasen. 

Negative konsekvenser fra anleggsfasen skal i størst mulig grad kompenseres gjennom tiltak 

som minimerer negative effekter på vannlevende organismer og leveområdene deres. Dette 
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omfatter negative konsekvenser som utslipp av partikler og forurensende stoffer og fysiske 

inngrep, hydrologiske/ endringer og endringer i salinitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vurder 

vilkårene  

i vann-

forskriften  

§ 12 

 

Bruk kunnskapen som er innhentet til å vurdere om § 12 kommer til anvendelse, og 

eventuelt om vilkårene i § 12 er oppfylt. Vurder om, og i hvor stor grad utbyggingsforslaget 

vil kunne medføre forringelse av noen av kvalitetselementene som inngår i økologisk eller 

kjemisk tilstand. Dersom tiltaket/planforslaget ikke vil føre til forringelse av noen av 

kvalitetselementene, kommer ikke § 12 til anvendelse. 

 

Vurderingen av § 12 skal minimum:  

• vurdere om § 12 kommer til anvendelse, det vil si å vurdere eventuell forringelse av 

kvalitetselementene i økologisk og kjemisk tilstand som følge av tiltaket og betydning for 

miljømålsoppnåelse 

 

Dersom § 12 kommer til anvendelse, skal utreder vurdere hvordan vilkårene i § 12 er 

oppfylt ved å (Se Figur 2):  

• beskrive hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres for å unngå eller redusere negative 

effekter 

 

• beskrive samfunnsnytten ved tiltaket  

• vurdere ulike alternativ for tiltaket for å identifisere om hensikten med tiltaket kan oppnås 

på andre, miljømessig bedre måter dersom dette er teknisk gjennomførbart og har 
forholdsmessige kostnader, dette inkluderer å lokalisere tiltaket andre steder 

 

 

Vurder avbøtende tiltak (Tiltakshierarkiet)    

Vurder om det finnes realistiske og gjennomførbare tiltak for å unngå, begrense, istandsette 

og om mulig kompensere vesentlig negative virkninger for vannmiljø, og sikre at tiltaket er 

i tråd med rammene i vannforskriften. Ta utgangspunkt i tiltakshierarkiet. 

 

Med praktisk gjennomførbart menes avbøtende tiltak som er teknisk mulig å gjennomføre 

og som kan gjennomføres uten uforholdsmessig store kostnader. Utreder skal vurdere disse 

forholdene når avbøtende tiltak utredes. Teknisk gjennomførbarhet og uforholdsmessige 

kostnader er avhengig av den konkrete saken, hva som skal etableres og hvilken effekt 

tiltakene vil ha. Dersom det er tiltak som vurderes som ikke teknisk gjennomførbart eller 

uforholdsmessig kostnadskrevende, skal dette begrunnes.  



26 

 

 

Vurdering av forringelse og miljømålsoppnåelse kan ikke justeres dersom planforslaget ikke 

justeres, og det ikke er sikret gjennomføring av konkrete tiltak i kart og bestemmelser. 

Eksempelvis er det ikke tilstrekkelig med en planbestemmelse som sier at "det bør så langt 

det er mulig ikke gjøres inngrep langs vassdraget". En slik bestemmelse sikrer ikke at 

området faktisk blir bevart. Imidlertid kan en byggeforbudssone som er regulert inn i 

plankartet legges til grunn for vurdering av påvirkning, hvis det også står i bestemmelsene 

at det ikke er tillatt å gjøre tiltak innenfor området. Det kan likevel foreslås flere 

skadebegrensende tiltak enn de som inkluderes i planforslaget. Slike tiltak bør beskrives i 

presentasjonen av konsekvensutredningen. 

 

Vurdere først tiltak for å unngå miljøskade. Dette kan innebære en vurdering av endret 

lokalisering av tiltaket. Å finne nye arealer til utbygging er først og fremst relevant i 

overordnede planer.  

Dersom det ikke er mulig å unngå negative virkninger, bør det vurderes tiltak for å begrense 

skadevirkningene. Slike tiltak kan være endring eller tilpasning av utbyggingen innenfor 

planområdet, ved endret plassering av bebyggelse, eller ved å sette av arealer innenfor 

utbyggingsområdet som ikke skal bebygges. Eksempelvis kan det settes av 

byggeforbudssoner langs vassdrag. 

Dersom det ikke er mulig å begrense de negative virkningene, skal det vurderes tiltak for å 

istandsette arealer. Dette er spesielt aktuelt for anleggsarealene. Anleggsbelter, fyllinger, 

skjæringer og andre anleggsarealer bør så langt det er mulig istandsettes og revegeteres. 

Gjennomføring av slike tiltak må beskrives.  

Dersom det ikke er mulig å unngå eller begrense skade kan det vurderes kompenserende 

tiltak. Kompensasjon skal imidlertid bare vurderes dersom det fremdeles gjenstår vesentlige 

negative virkninger etter at tiltak for å unngå, begrense eller istandsette er vurdert. 

Kompensasjon er altså siste utvei. 

 

Ranger alternativene 

Alternativene rangeres fra lavest til høyest konsekvens, hvor det alternativet som blir 

rangert som nummer 1 gir minst konsekvenser for vannmiljø sammenlignet med de andre 

alternativene.  

Dersom flere alternativ får lik konsekvens, kan de rangeres likt. I mange tilfeller kan lik 

rangering være riktig, men før alternativ rangeres likt må utreder bruke faglig skjønn og 

spesielt se på hvilke verdier og eventuelle sammenhenger som blir berørt. Er det fortsatt 

ingenting som kan skille alternativene er lik rangering riktig.  

Rangering og konsekvensgrad for de ulike fagtemaene blir med videre til sammenstilling av 

alle fag. 

 

Vurdere samfunnsnytten ved tiltaket/planen 

 

 

Usikkerhet ved kunnskap og avbøtende tiltak 

Beskriv de viktigste kildene til usikkerhet og gjør rede for om det er usikkerhet ved 

kunnskapsgrunnlaget. 

 

Kilder til usikkerhet kan være:  

• Er det hentet inn tilstrekkelig mengde prøver eller hatt tilstrekkelig overvåkingsinnsats i 

relevante vannforekomster? Undersøkelser over flere år vil ha høyere presisjon enn 

undersøkelser fra enkeltår  

• Er det vanskelig å vurdere hvilke effekter tiltaket vil ha på vannforekomstene?  

• Er det usikkerhet knyttet til effekt/risiko ved tiltaket som følge av klimaendringer og risiko 

for naturhendelser som kan endre spredning/eksponering, hydromorfologiske endringer eller 

arealinngrep sammenliknet med det som er beregnet?  

• finnes det etablerte tiltaksmetoder?  

• er det teknisk mulig å gjennomføre tiltaket?  

• vil de avbøtende tiltakene kreve overvåkning eller vedlikehold?  

• kan tiltaket ha utilsiktede negative effekter på andre miljøfaktorer enn vannmiljøet? 

 

Vurder også om det er behov for mer kunnskap, og anbefal eventuelt ytterligere 

undersøkelser. Dersom det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak skal dette 
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også beskrives. Kravet om å beskrive usikkerhet går fram av KU-forskriften § 22. De 

viktigste kildene til usikkerhet skal oppsummeres i presentasjonen av fagutredningen. 

 

Anadrom laksefisk 

Kilder Lakseregisteret, Fylkesmannen, lokalkunnskap, vitenskapelig råd for lakseforvaltning, 
stroms.no. Forskrift om nasjonale laksevassdrag (Mattilsynet) 

Beskrivelse av 

nåværende 

status 

Avstand fra tiltak til nærliggende vassdrag (<60 km) med anadrom fisk beskrives (sjøvei). 

Nærhet til nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Overlapp med 

vandringsvei/beiteområde beskrives om det er tilgjengelig. Det oppgis status for den enkelte 

elvebestanden både i forhold til vassdragets størrelse/viktighet og kvalitetsnorm 

(opplysninger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning). Er elven fra tidligere påvirket av 

lignende tiltak?   

Verdisetting Verdi settes etter elvas vernestatus eller elvestørrelse basert på opplysninger fra Nasjonal 
lakseregister etter følgende vurdering.  Verdisetting brukt i KU tas fra høyeste oppnådde 
verdi for elva. 

Art Svært stor verdi A Stor verdi B Middels /liten verdi C 

Villaks Bestander av villaks i 
nasjonale laksevassdrag 

Øvrige selvreproduserende 
bestander av villaks 

Vassdrag med sporadisk 
forekomst av anadrom fisk (ikke 
stedegen bestand). Kort 
anadrom strekning (<1 km) 
og/eller naturlig lite egnet 
laksefiskhabitat 

Sjøørret Lang anadrom strekning; > 
15-30 km (avhengig av 
vannføring) 

Betydelig anadrom 
strekning; 5-15 km og/eller 
innsjøareal > 10 km2 

Middels lang anadrom strekning 
(1- 5 km) med egnet 
laksefiskhabitat.  Vassdrag med 
sporadisk forekomst av anadrom 
fisk (ikke stedegen bestand). Kort 
anadrom strekning (<1 km) 
og/eller naturlig lite egnet 
laksefiskhabitat 

Sjørøye Rent elvelevende 
sjørøyebestander og/eller 
lang anadrom strekning; > 
15-30 km  

Betydelig anadrom 
strekning; 5-15 km og/eller 
innsjøareal > 10 km2 

Middels lang anadrom strekning 
(1- 5 km) med egnet 
laksefiskhabitat.  Vassdrag med 
sporadisk forekomst av anadrom 
fisk (ikke stedegen bestand). Kort 
anadrom strekning (<1 km) 
og/eller naturlig lite egnet 
laksefiskhabitat 

 

Omfang Basert på avstand mellom tiltak som omfatter oppdrett av anadrome arter og elv.   
Avstand til nærmeste elv setter omfanget. 

Ingen elv innen 60 km 0 

20-30 km til lakseførende elv -1 

10-20 km til lakseførende elv -2 

under 10 km til nærmeste lakseførende elv -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Kunnskapsgrunnlag for vurdering av konsekvens er hentet fra "Risikovurdering av norsk 
fiskeoppdrett", evaluering av nasjonale laksevassdrag NINA Rapport 1461 og Fisken og 
havet 2-2018.  Påvirkning vurderes i forhold til nærhet til vassdraget og vassdragets status i 
forhold til kvalitetsnorm. I følgende tilfeller vil det alltid være vesentlig virkning: 

• Tiltak som omfatter oppdrett av anadrome arter eller ål, og er plassert innenfor nasjonal 

laksefjord eller innenfor 5 km fra nasjonalt vassdrag er i motstrid til forskrift. 

• Tiltak som omfatter oppdrett av anadrome arter som er < 2,5 km fra vassdrag med 

anadrom fisk (Mattilsynets minsteavstand) 

For tiltak som er plassert utenfor, men nært inntil nasjonalt vassdrag (> 5km) eller nasjonal 
laksefjord må det gjøres en konkret vurdering av om tiltakets egenskaper likevel vil kunne 
medføre vesentlige virkninger. 
 
For tiltak som er plassert nærmere enn 60 km fra anadrom elv bør det gjøres en vurdering 
av påvirkning fra rømt oppdrettslaks, da denne avstanden anses å være innenfor 
påvirkning av rømt oppdrettslaks. For elver som ikke oppfyller kvalitetsnormen må det 
også gjøres en konkret vurdering av om tiltakets egenskaper vil medføre ytterligere 
reduksjon av elvens kvalitet. Mange villaksbestander er ikke vurdert opp mot 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109
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kvalitetsnormen, men de er likevel viktig å ta med i en vurdering av påvirkning av et tiltak. 
Det bør også legges legges vekt på bestander med god kvalitet, da kvalitetsmålet er 
minimum god kvalitet for den enkelte bestand skal opprettholdes eller snarest nåes. 
 

 

Gyte- og oppvekstområde for marin fisk 

Kilder Fiskeridirektoratets database Yggdrasil, lokale fiskarlag, fiskere 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Overlapp eller avstand fra tiltak til nærliggende områder for gyting og oppvekst av fisk.  
Omfatter både sårbare arter som uer og kysttorsk og andre arter av kommersiell eller 
økologisk betydning.  Status for fiskebestand oppgis (truet-levedyktig). Er det kjente 
oppvekstområder for yngel i område som kan påvirkes?   

Verdisetting Verdi settes etter størrelse og viktighet av gyte- og oppvekstområde basert på 
opplysninger fra Fiskeridirektoratets baser. 

Lokalt viktig område 1 

Regionalt viktig område 2 

Nasjonalt viktig område 3 
 

Omfang Basert på avstand, evt. overlapp mellom tiltak og gytefelt/oppvekstområde 

mer enn 1 km unna gytefelt/oppvekstområde 0 

Tiltaket ligger i munningen til gytefjord eller 0-1 km fra 
gytefelt/oppvekstområde 

-1 

Mindre enn 50 % overlapp med gytefelt/oppvekstområde -2 

Mer enn 50% overlapp med gytefelt/oppvekstområde -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om gytefisk fysisk kan bli hindret å nå til gyteområder, eller om overlapp/nærhet vil 
fortrenge gytefisk.  Påvirkningen vurderes i forhold til nærhet, graden av overlapp, 
plassering i forhold til øvrig geografi.  
Planer og tiltak regnes alltid å kunne medføre vesentlige virkninger dersom de helt eller 
delvis er innenfor gyte- og oppvekstområder for kysttorsk, rødlistede arter eller arter av 
stor kommersiell interesse. Direkte overlapp er antatt å være negativt for både gyting og 
oppvekstområder.  Det er ikke påvist at torsk aktivt skyr fjorder med lakseoppdrett, selv 
om dette hevdes av fiskere. Det bør derfor utvises en viss forsiktighet forhold til etablering 
i viktige gytefjorder og ved at anlegg ikke legges i innløp til viktige gytefelt.   
For tiltak som er plassert utenfor, men nært inntil gyte- og oppvekstområder, må det 
gjøres en konkret vurdering av om tiltakets egenskaper vil kunne medføre vesentlige 
virkninger. 

Jord (jordvern) og skog(skogvern) 

Kilder NIBIO Kilden, lokal kunnskap, NIBIOs gårdskart https://gardskart.nibio.no/search, jf. også 
Miljødirektoratets naturbase.  

Beskrivelse av 
tema 

Jordvern og skogvern handler om å sikre våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat 

på egen jord. En mer teknisk definisjon går på ulike tiltak for å verne om jorden som 

grunnlag for planteproduksjon mot naturlige, nedbrytende krefter, og mot tekniske, 

menneskeskapte inngrep.  

Berøres dyrka jord, innmarksbeiter, gode utmarksbeiter eller skog? Dyrka jord/verdi.  

Dyrkbar jord. Skogbonitet/ hogstklasse.  Potensial for konflikt mht forhold til støy-, støv- og 

lukt fra landbruk er faktorer som kan virke negativt på annen virksomhet. Økende avstand 

mellom tiltaket og landbruk trekker i motsatt lei. For ferie- og fritidsbebyggelse: Hvordan 

belastes utmark til naboeiendommer? Spesielle geologiske områder. 

Verdisetting Areal deles inn i svært viktig og viktig område for landbruk basert på viktighet i forhold til 
dyrka jord, beiteområder og skog/skogbonitet og hvor konsentrert arealene er. I viktig 
areal kan også forekomme areal som er marginalt for jordbruk.  

Annet areal 1 

Helårsbeite, uten særverdier 2 

Kjerneområde for landbruk/svært viktig landbruksareal 3 
 

Omfang Tiltaket vil i svært stor grad bidra positivt for berørte arealer og i 
forhold til beliggenhet av aktivt landbruk/viktighet av 
landbruksområde.  

3 

https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/
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Tiltaket vil i stor grad bidra positivt for berørte arealer og i forhold 
til beliggenhet av aktivt landbruk/viktighet av landbruksområde. 

2 

Tiltaket vil bidra positivt for berørte arealer og i forhold til 
beliggenhet av aktivt landbruk/viktighet av landbruksområde.   

1 

Tiltaket vil i liten eller ingen grad bidra for berørte arealer og i 
forhold til beliggenhet av aktivt landbruk/viktighet av 
landbruksområde.    

0 

Tiltaket vil i noen grad bidra til å endre berørte arealer og i forhold 
til beliggenhet av aktivt landbruk/viktighet av landbruksområde i 
negativ retning 

-1 

Tiltaket vil i stor grad bidra til å endre berørte arealer og i forhold til 
beliggenhet av aktivt landbruk/viktighet av landbruksområde i 
negativ retning  

-2 

Tiltaket vil i svært stor grad bidra til å endre berørte arealer og i 
forhold til beliggenhet av aktivt landbruk/viktighet av 
landbruksområde i negativ retning med varig virkning 

-3 

 

Vurdering av 
konsekvens 

Det vurderes hvilken konsekvens tiltaket vil få for berørte arealer og i forhold til 
beliggenhet av aktivt landbruk/viktighet av landbruksområde. Tiltakets art og dets nærhet 
til landbruksareal er en faktor i vurdering av konsekvens. 
  

Forurensning (klimagassutslipp, utslipp til luft, forurensning av vann og grunn, samt støy- og 
lysforurensning) 

Kilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftforurensning: • Fagbrukertjeneste for luftkvalitet - Miljødirektoratet 
(miljodirektoratet.no) • Lokal luftforurensning: Utslippssystem og database - 
Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no• Norske utslipp - Utslipp til luft og vann og generert 
avfall. 
Klimagassutslipp: • Utslipp av klimagasser i Norges kommuner og fylker - Miljødirektoratet 
(miljodirektoratet.no) • Naturbase kart (miljodirektoratet.no) Aktuelle kartlag: o 
Arealressurser – arealressurser N5 
Forurensning av vann og grunn: • Fagsystemet Grunnforurensning inneholder informasjon 
om forurensning eller mistanke om forurenset grunnen i Norge. OBS: Et fravær av 
registreringer i fagsystemet betyr ikke at grunnen ikke er forurenset. Lokalitetene her er i 
hovedsak registrert som følge av at forurensningsmyndighetene har fulgt opp 
forurensningssakene, eller har fått kjennskap til mulig forurensede lokaliteter. Søk etter 
forurensede lokaliteter i Grunnforurensning kan derfor bare brukes for å finne 
eksisterende kunnskap om enkeltlokaliteter. • Bruk Historiske flyfoto (norgeibilder.no) for 
å se utvikling i området Offentlige postjournaler, dvs. kommunens, statsforvalternes og 
Miljødirektoratet/Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)/Statens forurensningstilsyn 
(SFT) sine arkiver, kan inneholde flere eller mer detaljerte rapporter og dokumenter enn 
det som er henvist til i registrerte lokaliteter i fagsystemet Grunnforurensning. Du kan søke 
fram og be om innsyn i alle offentlige postjournaler gjennom søketjenesten eInnsyn. For de 
eldste dokumentene må en normalt ta kontakt direkte med arkivtjenesten i respektiv etat. 
For områder der det ikke er registrert forurensning fra før, må det gjøres en selvstendig 
vurdering av hvorvidt det grunnlag for å mistenke at grunnen kan være forurenset. I 
følgende områder kan en som hovedregel forvente å finne betydelig eller alvorlig 
forurensing i grunnen: • Alle områder som har vært brukt til industrivirksomhet og/eller 
avfallshåndtering • Eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms slike områder, eller 
andre svært forurensede lokaliteter • Brannøvingsfelt samt eiendommer hvor det har vært 
brann, • Områder hvor det ifølge tidligere erfaringer eller nasjonale berggrunnskart kan 
være risiko for å treffe på lag/forekomster med syredannende bergarter i grunnen.), 
MOM-B og MOM-C undersøkelser akvakulturlokaliteter. 
Støy: Naturbase kart (miljodirektoratet.no) Aktuelle kartlag: o Forurensning og støy • 
Mange kommuner har også mer detaljerte støykart i sine kartløsninger. Kontakt 
kommunen for mer informasjon. • Samferdselssektoren kan ha mer detaljer informasjon i 
egne kart over støy fra veg, jernbane og fly 
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Støy er et aktuelt utredningstema dersom det planlegges støyfølsom bebyggelse eller 
støyende anlegg og virksomhet som omtalt i T-1442 "Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging". Statens vegvesen støykart. 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Nullalternativet 
Beskriv nullalternativet. Gjør rede for hvilke planer eller tiltak som er lagt til grunn i 
nullalternativet. Begrunn eventuelt hvorfor vedtatte planer eller prosjekter ikke er 
inkludert i nullalternativet. 
 
Flere fagtema er slått sammen. Det/de mest relevante tema i forhold til tiltak/plan 
utredes. Det gis en begrunnelse hvis noen tema ikke er utredet. 
 
Klimagassutslipp:  
I henhold til KU-forskriftens § 20 skal konsekvensutredningen inneholde en beskrivelse av 
nåværende klimagassutslipp og en oversikt over hvordan utslippene antas å utvikle seg 
hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres (null-alternativet). Nullalternativet brukes som 
sammenlikningsgrunnlag når det vurderes hvilken påvirkning en plan eller et tiltak vil ha. 
Nullalternativet er likt for alle fagtema, men for hvert fagtema må det vurderes hva planen 
eller tiltaket betyr for fagtemaet. 
For klimagassutslipp innebærer dette at utredningen må avklare:  
• Hvilke utslipp er forbundet med aktiviteten på arealet i dag? Dette kan for eksempel 
være opptak i skog i LNF-områder, eller eksisterende industri.  
• Finnes det kjente planer om aktivitet i området som vil ha noe å si for utslipp/opptak av 
klimagasser i planområdet, men som ikke er en del av reguleringsplanen? Tallfest disse så 
langt det lar seg gjøre. 
Luftforurensning: 
For å få kunnskap om luftkvaliteten i et område brukes de nasjonale beregningene av 
luftkvalitet som hentes i Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste for luftkvalitet. 
Dokumenter hvor høye konsentrasjoner av luftforurensning det blir som følge av 
utslippene fra ny planlagt virksomhet. Vurder om det er behov for nye 
luftkvalitetsberegninger. 
Det er behov for nye luftkvalitetsberegninger dersom:  
• Eksisterende beregninger viser fare (eller grense til fare) for overskridelse av 
grenseverdiene i rød sone i T-1520, og/eller  
• Det planlegges økning av utslipp fra en eller flere utslippskilder 
 
Forurenset grunn og vann 
Oversikt over utredningsprosessen.  
Oversikten under viser utredningsprosessen for å vurdere konsekvenser ved utbygging og 
endret arealbruk i områder med forurenset grunn: 
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Hva regnes som forurenset grunn?  
Forurenset grunn er jord eller berggrunn som er forurenset med helse- eller miljøfarlige 
stoffer (fra f.eks. industri, avfallshåndtering/gamle avfallsdeponier eller annen 
virksomhet).  
Der det finnes syredannende bergarter i grunnen, regnes også denne som forurenset ved 
graving, boring eller sprengning. Dette fordi slik anleggsaktivitet gjør at de syredannende 
bergartene brytes opp, får økt overflate og kommer i kontakt med luft og vann. Det er 
dette som starter den forurensende reaksjonen der det dannes syre, og som igjen løser ut 
tungmetaller og eventuelle radioaktive grunnstoffer fra mineralene i grunnen. Alunskifer 
er den mest problematiske og kjente syredannende bergarten. Andre typer leirskifere, 
noen forekomster av gneis samt sulfidrike bergarter regnes også som syredannende 
bergarter.  
 
Nullalternativet forurenset grunn: 
Beskriv nåværende miljøtilstand og hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller 
tiltaket ikke gjennomføres. 
Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden 
og en oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke 
gjennomføres (null-alternativet). Dette går frem av KU-forskriften § 20. 
Nullalternativet brukes som sammenlikningsgrunnlag når det vurderes hvilken påvirkning 
en plan eller et tiltak vil ha. Nullalternativet er likt for alle fagtema, men utreder må – på 
hvert fagtema – vurdere hva dette betyr for sitt fag. For grunnforurensning vil 
nullalternativet være:  
• dagens grunnforurensning, innenfor utredningsområdet/influensområdet, med dagens 
arealbruk  
• andre vedtatte planer som kan påvirke forurensningssituasjonen, f.eks. vedtatt plan for 
opprydning eller utbygging på nabotomt.  
 
Det er behov for kunnskap om dagens forurensningssituasjon for å beskrive 
nullalternativet for grunnforurensning. Nullalternativet kan derfor ikke beskrives før det er 
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innhentet eksisterende kunnskap og gjennomført nye undersøkelser. I tillegg vil 
arealbruken påvirke hvilken risiko forurensningen utgjør for menneskers helse. 
 
Støy: 
Nullalternativet brukes som sammenlikningsgrunnlag når det vurderes hvilken påvirkning 
en plan eller et tiltak vil ha. Nullalternativet er likt for alle fagtema, men hvert fagtema må 
vurdere hva dette betyr for sitt fag. For støy omfatter dette en vurdering av dagens 
støysituasjon for de vedtatte tiltakene og planene som er definert som en del av 
nullalternativet. 
Støyutredning 
Finn eksisterende kunnskap og undersøk om det er behov for mer kunnskap. 
Inngangsdata, beregningsforutsetninger og anerkjente støyberegningsmetoder er angitt i 
retningslinje T-1442 og i veileder M-2061 (veileder til T-1442). Detaljert informasjon om 
beregningsforutsetninger for den enkelte støykilde er beskrevet i veileder M-128, kapittel 
9. 
 

Verdisetting 
 

Utslipp av klimagasser 
Utrede utslipp av klimagasser: Innhent tilstrekkelig kunnskap gjennom eksisterende 
informasjon og nye beregninger. 
Metode for å beregne klimagassutslipp fra arealbeslag: Nedbygging av arealer fører til økt 
nedbryting av naturlige karbonlagre og dette gir klimagassutslipp. Hvor store utslippene 
blir er avhengig av hvor mye karbon som er lagret i jord og biomasse før nedbyggingen, 
hva som bygges og hvordan. I tillegg vil muligheten for framtidig opptak på arealet 
reduseres. 
Under gis en forenklet metode for å beregne utslipp fra nedbygging basert på metodikk fra 
det nasjonale klimagassregnskapet. Metoden er en videreutvikling og generalisering av 
metodikk utviklet for veisektoren i "Metoder for beregning av klimagassutslipp fra 
arealbeslag" fra 2022, og metodisk forenelig med både klimagassregnskap og 
livssyklusanalyser. 
For å beregne klimagassutslipp fra planen/tiltaket skal arealbeslagene ganges med 
arealtypespesifikke utslippsfaktorer (Tabell 3). 
 

 
 
Utredning av ny industrivirksomhet som har utslipp av klimagasser: 
Gi informasjon om forventet aktivitet og utslipp fra den planlagte virksomheten. Beskriv 
følgende: 
- Produksjonsprosess, produksjonskapasitet og årlig produksjon  
- Innsatsstoffer som benyttes i slike mengder at det kan ha betydning for miljøet.  
- Anlegg for energiproduksjon (type og mengde brensel/brensler og innfyrt effekt i MW)  
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- Alle utslipp som virksomheten kan forårsake (årlig og over levetiden)  
- Prosessinterne tiltak for å redusere utslipp  
- Rensing av utslipp (metoder og rensegrad)  
- Bedrifter som er omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 36 vedlegg 1 må vurdere 
sin produksjon i forhold til aktuelle BREF-/BAT-konklusjoner 
 
Endring av planen for å unngå eller begrense virkninger (tiltakshierarkiet): 
Beskriv hvilke tiltak som er vurdert for å unngå eller redusere klimagassutslippene, og 
hvilke tiltak som er innarbeidet i planen. 
Dersom konsekvensutredningen viser at planen eller tiltaket har utslipp av klimagasser, 
bør det vurderes tiltak for å unngå eller redusere utslippet. Endringer og tilpasninger som 
inkluderes i planforslaget, og fastsettes gjennom plankart og bestemmelser kan legges til 
grunn for vurdering av konsekvens.  
I de fleste tilfeller vil det vurderes ulike tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, som 
begrensinger i parkeringsareal, tilrettelegging for gang og sykkel osv. Det skal synliggjøres 
og begrunnes hvilke avbøtende tiltak som har best effekt. Det skal gå tydelig frem hvordan 
utslippene vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres. 
 
Konsekvensgrad presenteres både med og uten avbøtende tiltak. Det er kun tiltak som er 
sikret gjennom plankart og bestemmelser som kan legges til grunn for vurdering av 
konsekvens. Vurdering av påvirkning og konsekvensgrad kan ikke justeres ned dersom 
planforslaget ikke justeres, og det ikke er sikret gjennomføring av konkrete tiltak i kart og 
bestemmelser. Eksempelvis er det ikke tilstrekkelig med en planbestemmelse som sier at 
"intensjonen er at flest mulig skal velge gange og sykkel som transport", eller at "veger skal 
i størst mulig grad legges utenfor områder med myr". Slike bestemmelser sikrer ikke at det 
blir gjennomført tiltak. Hvis vegene innenfor planområdet tegnes inn på plankartet utenfor 
myrområder, og det tas inn en bestemmelse om at "det er ikke tillatt med inngrep i myr", 
kan det imidlertid legges til grunn at det ikke skal gjøres inngrep i myrområdene. Da kan 
dette legges til grunn for beregning av klimagassutslipp fra planen. 
 
Luftforurensning: 
Vurdere arealbruk ut fra beregnede luftkvalitetssoner. 
Retningslinje T-1520 angir luftkvalitetssoner hvor man bør være varsom med, eller unngå 
arealbruk med formål som er sårbart for luftforurensning. Slik arealbruk er for eksempel 
helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg 
 
Forurenset grunn og vann: 
Redegjør for relevante og realistiske alternativer. I henhold til KU-forskriften § 19 skal 
konsekvensutredningen redegjøre for relevante og realistiske alternativer der dette finnes. 
I noen tilfeller finnes det bare ett utbyggingsalternativ som skal utredes. 
Beskriv planforslaget/tiltaket.  
Kortfattet og beregnet på lesere uten teknisk kompetanse. Beskrivelsen av planforslaget og 
tiltakene som planlegges, bør være likt for alle fagtema. 
 
Hent inn tilstrekkelig kunnskap om forurensningssituasjonen.  
Å innhente kunnskap om forurensning i grunnen, innebærer både søk i eksisterende 
databaser og gjennomføring av nye undersøkelser. Hvilken kunnskap som er nødvendig, er 
avhengig av hvilken type forurensning som man antar at finnes i området. Det skal hentes 
inn nok kunnskap til å kunne vurdere:  
• hvilke helse- og miljøfarlige stoffer som finnes i området  
• kilde/årsak til forurensningen (hvor/hva kommer det fra)  
• konsentrasjoner, utstrekning og total mengde i grunnen, og  
• hvor eventuell spredning går (hvilke resipienter påvirkes av spredning) 
 
Bruk databaser for å finne eksisterende informasjon om forurensningssituasjonen i 
utredningsområdet.  
De mest relevante kildene er nærmere beskrevet under:  
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• Sjekk Fagsystemet Grunnforurensning (se mer informasjon under).  
Andre relevante kartlag i Grunnforurensning kan være:  
o Historiske flybilder  
o Grunnvann og brønner 
o Naturhendelser og naturfare  
 
• Bruk Historiske flyfoto (norgeibilder) for å se utvikling i området  
• Sjekk deretter tidligere rapporter/dokumenter i forurensningsmyndighetenes 
dokumentarkiv (eInnsyn) 
 
Fagsystemet Grunnforurensning  
Fagsystemet Grunnforurensning (tidligere kalt grunnforurensningsdatabasen) er et nyttig 
utgangspunkt for å finne eksisterende kunnskap. 
Finn tidligere rapporter og vedtak Bruk eInnsyn til å søke etter og få innsyn i 
kartleggingsrapporter, tiltaksplaner og vedtak fra forurensningsmyndigheten. Flere 
rapporter ligger også i fagsystemet Grunnforurensning, knyttet opp til aktuell lokalitet. 
 
Vurder dagens forurensningssituasjon og dagens arealbruk (nullalternativet) 
Risikoen ved dagens forurensningssituasjon skal vurderes på bakgrunn av følgende forhold:  
• Hvordan arealet brukes i dag (arealbruk), og i hvilken grad mennesker blir eksponert for 
dagens forurensning. Er det ut fra tilstandsklassesystemet sannsynlig at dagens 
forurensning utgjør en uakseptabel risiko for mennesker?  
• I hvilken grad det er spredning av dagens forurensning til vannforekomster (akvatisk 
økosystem). Kan spredning av forurensningen bidra til at vannforekomster ikke oppnår god 
miljøtilstand i henhold til vannforskriften?  
• I hvilken grad naturmangfold på land (terrestriske økosystem) blir eksponert for dagens 
forurensning. Kan forurensningen utgjøre en risiko for naturmangfold på land? 
 
Sjekk også om området ligger innenfor en risikosone for flom, skred eller andre 
naturhendelser, da dette kan medføre risiko for akutt forurensning og spredning av 
forurensningen til omkringliggende områder og resipienter. 
 
Vurder og beskriv dagens forurensningssituasjon og risikoen av endret arealbruk uten 
avbøtende tiltak.  
Beskriv kort planen/tiltaket. Gjør rede for plassering av bygg og infrastruktur, tette flater 
og grønne eller åpne områder.  
Vurder hvilken risiko dagens forurensningssituasjon kan utgjøre med endret arealbruk og 
utbygging, dersom det ikke gjøres avbøtende tiltak.  
Risikoen ved å endre arealbruk uten å gjøre avbøtende tiltak skal vurderes på bakgrunn av 
følgende forhold: 
• Hvordan arealet vil bli brukt (foreslått arealbruk), og i hvilken grad mennesker kan bli 
eksponert for forurensningen. Er det ut fra tilstandsklassesystemet sannsynlig at 
forurensningen kan utgjøre en uakseptabel risiko for mennesker?  
• I hvilken grad foreslått arealbruk kan føre til økt eller redusert spredning av dagens 
forurensning til vannforekomster (akvatisk økosystem). Kan det forventes at spredning av 
forurensningen vil bidra til at vannforekomster ikke oppnår god miljøtilstand i henhold til 
vannforskriften?  
• I hvilken grad foreslått arealbruk kan påvirke naturmangfold på land (terrestriske 
økosystem). Hvilket naturmangfold kan bli eksponert for forurensningen? Kan 
forurensningen utgjøre en risiko for naturmangfold på land? 
 
Vurder og beskriv avbøtende tiltak som skal legges til grunn i planen eller for tiltaket. 
Hensikten med vurderingen av avbøtende tiltak er å avklare hvilke avbøtende tiltak som 
skal legges til grunn for gjennomføring av planen eller tiltaket, og vurdering av 
konsekvensgrad.  
 
Vurder hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres basert på:  
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• planforslaget 
• miljømål 
• dagens forurensningssituasjon og risiko ved denne  
• konflikt med andre miljømål/andre fagtema  
 
Det forutsettes at de avbøtende tiltakene som beskrives er relevante og realistiske. Med 
relevante og realistiske menes at det er økonomisk og teknisk mulig å gjennomføre de 
avbøtende tiltakene. Beskriv hvilke avbøtende tiltak som skal legges til grunn for 
utbyggingen, og hvordan dette skal sikres i planbestemmelsene. Det må også settes krav i 
planbestemmelse/prosjektsøknad som sikrer at tiltakene blir gjennomført. 
 
Støy 
Støyutredning 
Finn eksisterende kunnskap og undersøk om det er behov for mer kunnskap. 
Inngangsdata, beregningsforutsetninger og anerkjente støyberegningsmetoder er angitt i 
retningslinje T-1442 og i veileder M-2061 (veileder til T-1442). Detaljert informasjon om 
beregningsforutsetninger for den enkelte støykilde er beskrevet i veileder M-128, kap. 9. 
Vurder om grenseverdier og kvalitetskriterier kan tilfredsstilles. Beskriv støysituasjonen og 
gjør rede for de mest sentrale utfordringene. Legg støyretningslinje T-1442 til grunn for 
vurderingene. Støyretningslinje T-1442 angir grenseverdier og kvalitetskriterier for 
støyfølsom bebyggelse. En støyutredning må dokumentere støynivået i et område og 
vurdere hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å sikre at grenseverdier og 
kvalitetskriterier kan tilfredsstilles. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vurdering av 
konsekvens 
klimagass-
utslipp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurder konsekvensen av planen eller tiltaket ved å sammenligne beregningene av utslipp 
med nullalternativet.  
I utgangspunktet vurderes konsekvens uten avbøtende tiltak. Vurdering av konsekvens 
uten tiltak er viktig for å vise hva som blir utfallet om tiltak ikke videreføres i 
bestemmelsene. Da blir konsekvensen uten tiltak beslutningsgrunnlaget for planen.  
 
Det er kun tiltak som er sikret gjennom plankart og bestemmelser som kan legges til 
grunn for vurdering av konsekvens og som dermed reduserer de negative virkningene av 
en plan. Se kapittel 6.2.5 for mer veiledning om avbøtende tiltak.  
Avbøtende tiltak kan bidra til å redusere klimagassutslippene og dermed konsekvensen. 
Det er kun unntaksvis at avbøtende tiltak kan gi positiv konsekvens. Positiv konsekvens 
brukes kun i de tilfellene hvor planen eller tiltaket totalt sett fører til et opptak av 
klimagasser. 
 
Sett konsekvens ved bruk av konsekvenstabellen (Tabell 7). 
Konsekvensgraden vurderes ut ifra mengde utslipp av CO2-ekvivalenter (CO2-ekv). 
Konsekvensgraden angis i en skala, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller 
tiltaket forventes å bli. Oppgi både konsekvens samlet for hele tiltaket, og for hver kilde 
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Vurdere relevante sumvirkninger (samlet belastning) 
Gjør en vurdering av sumvirkninger av planen eller tiltaket. Summen av mange 
inngrep/tiltak kan medføre at de samlede utslippene av klimagasser blir store. Bruk 
kunnskap om andre planer og tiltak i regionen (se kapittel 6.1.2 og 6.2.2) til å vurdere 
samlede utslipp.  
Hvis de samlede klimagassutslippene fra planen eller tiltaket er over 50 000 tonn CO2- 
ekvivalenter, dvs. alvorlig eller svært alvorlig konsekvens, skal det også gjøres 
sammenligninger med nasjonale utslippstall fra relevante sektorer. 
Vurdere usikkerhet: Beskriv og vurder usikkerhet ved utredningen. Synliggjør og vurder alle 
kilder til usikkerhet. 
 
Presentere fagutredning i tabell: Konkludere 
 
En kortfattet beskrivelse av hvilke konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha for 
klimagassutslipp. 
• Kort beskrivelse av beregnede utslipp fra planen   
• kort beskrivelse av konsekvensgrad   
• kort beskrivelse av avbøtende tiltak og hvilken effekt de har, og synligjøre hvordan 
situasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres  
• rangering av alternativ  
• vurdering av usikkerhet 
 
Luftforurensning: 
Vurder konsekvensen av planen eller tiltaket ved bruk av konsekvenstabellen. 
Konsekvensen av planen eller tiltaket vurderes ved at luftkvalitetsberegningene 
sammenlignes med nullalternativet. Konsekvensgraden vurderes ut ifra antall boenheter 
og antall bygninger med sårbar arealbruk innenfor luftkvalitetssonene i retningslinje T-
1520. Luftkvalitetssonene er basert på kunnskap om helseeffekter av luftforurensning. Det 
legges til grunn at dersom disse overholdes vil ikke tiltaket gi vesentlig helseplage som 
følge av luftforurensning. 
 
I utgangspunktet vurderes konsekvens uten avbøtende tiltak. Beregning/vurdering uten 
tiltak er viktig for å vise hva som blir utfallet om tiltak ikke videreføres i bestemmelsene. 
Da blir konsekvensen uten tiltak beslutningsgrunnlaget for planen.  
Ved utbygging av ny industrivirksomhet vil det ofte vurderes ulike renseløsninger eller 
rensesystemer for å redusere eller rense utslippene. Slike avbøtende tiltak kan legges til 
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grunn for vurdering av konsekvens dersom de er lagt inn i plankart og sikret gjennomført i 
bestemmelser.  
Det er kun tiltak som har dokumentert effekt, og som er sikret gjennom plankart og 
bestemmelser som kan legges til grunn for vurdering av konsekvens og som dermed 
reduserer de negative virkningene av en plan. Dersom det ikke er sikret gjennomføring av 
konkrete tiltak i kart og bestemmelser, kan ikke konsekvensgraden justeres ned. 
 
Konsekvensgraden angis i en skala, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller 
tiltaket forventes å bli. 
 

 
 
 
Forurenset grunn og vann: 
Vurder konsekvensgrad både for dagens situasjon (nullalternativet) og for planlagt tiltak.  
Konsekvensgraden er i denne håndboka styrt av:  
• endringen i risiko i planalternativet, sammenliknet med nullalternativet  
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• usikkerhet knyttet til gjennomføring av plantiltaket  
• restrisiko ved planalternativet I praksis innebærer det at høy risiko, gir høy 
konsekvensgrad. 
 
Vurder konsekvens for varig situasjon (endt utbygging). Midlertidige konsekvenser i bygge- 
og anleggsfasen skal beskrives, men ikke inkluderes i konsekvensgrad. 
 
Kriterier for å vurdere konsekvens  
Konsekvensgraden angis i en skala, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller 
tiltaket forventes å bli. Konsekvensskalaen går fra svært alvorlig konsekvens til stor positiv 
konsekvens. 
 
Det er flere faktorer som bidrar til å definere konsekvensgrad. Konsekvensgraden 
bestemmes ut fra følgende forhold:  
 
• endringen i risiko ved planalternativet, sammenliknet med nullalternativet, som vurderes 
med følgende tre til fire kriterier:  
o overordnet endring i risiko  
o hvor havner forurensningen som skal håndteres i planalternativet  
o endring i spredning fra forurenset grunn til nærliggende vannforekomst (dvs. endring i 
tilstand i vann)  
o dersom det er syredannende bergarter i planområdet, hvordan håndteres dette?  
 
• usikkerhet knyttet til gjennomføring av planen/tiltaket, som vurderes ut fra to kriterier:  
o usikkerhet knyttet til gjennomføring av avbøtende tiltak  
o usikkerhet knyttet til aksept fra forurensningsmyndigheten  
 
• restrisiko ved planalternativet, som vurderes ut fra kriteriet  
o vil avbøtende tiltak ha tilstrekkelig effekt, slik at risiko ved resterende forurensning etter 
avbøtende tiltak vil være akseptabel?  
 
Konsekvenstabell 
Kriteriene i konsekvenstabellen skal brukes for å vurdere konsekvens av planen eller 
tiltaket. 
Sammenstill konsekvensgraden fra de ulike kriteriene. Konsekvenstabellen består av sju 
rader med ulike kriterier. Vurder rad for rad hvilken konsekvensgrad som passer best.  
 
Det vil sannsynligvis bli litt ulik konsekvensgrad fra rad til rad. De sju konsekvensgradene 
fra gjennomgangen av tabellen må derfor til slutt sammenstilles for å finne en sammenstilt 
konsekvensgrad. (Konsekvenstabell for forurenset grunn. HØRINGSVERSJON: HÅNDBOK FOR 
KONSEKVENSUTREDNING AV KLIMA OG MILJØ (M-1941), FAGTEMA GRUNNFORURENSNING, kapittel 
9.8.2) 
 
Støy 
Vurder konsekvensen av planen eller tiltaket ved bruk av konsekvenstabellen.  
Konsekvensen av planen eller tiltaket vurderes ved at støyberegningene sammenlignes 
med nullalternativet. Konsekvensgraden vurderes ut ifra grenseverdiene i retningslinje T-
1442, og med bakgrunn i hvorvidt kvalitetskriteriene blir tilfredsstilt eller ikke. 
Grenseverdiene og kvalitetskriteriene er basert på helseforskning. Det legges til grunn at 
dersom disse overholdes vil ikke tiltaket gi vesentlig helseplage som følge av støy.  
 
I utgangspunktet vurderes konsekvens uten avbøtende tiltak. Beregning/vurdering uten 
tiltak er viktig for å vise hva som blir utfallet om tiltak ikke videreføres i bestemmelsene. 
Da blir konsekvensen uten tiltak beslutningsgrunnlaget for planen.  
I de fleste tilfeller vil det imidlertid vurderes ulike støyreduserende tiltak, som voll, skjerm, 
lokalisering av bebyggelse eller tiltak på fasade. De avbøtende tiltakene som er lagt inn i 
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plankart og er sikret gjennomført i bestemmelser kan legges til grunn for vurdering av 
konsekvens. Se veileder M-2061 for veiledning om utforming av bestemmelser.  
 
Det er kun tiltak som er sikret gjennom plankart og bestemmelser som kan legges til 
grunn for vurdering av konsekvens og som dermed reduserer de negative virkningene av 
en plan. Dersom det ikke er sikret gjennomføring av konkrete tiltak i kart og bestemmelser 
kan ikke konsekvensgraden justeres ned.  
Konsekvensgraden angis i en skala, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller 
tiltaket forventes å bli. 
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Vurdering av 

konsekvens 

Lys 

 
 
 
Lys er definert som forurensning i loven, men det finnes ingen kjent metodikk for 
verdsetting og vurdering av områder som i dag ikke er tilrettelagt eller påvirket av lys. 
Dette vil derfor være en skjønnsmessig vurdering av et områdes kvalitet.   
Der kilder er lokale informanter skal dette tydeliggjøres i tekst. 
 
Vurdere om det legges til rette for ny lyssatt virksomhet som kan få betydning for 
eksisterende situasjon.  Vil tiltaket forårsake lys-problemer for boligområder, hyttefelt, 
institusjoner og tilrettelagte friluftsområder?  Hvor mange mennesker vil evt. bli påvirket?  
Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering av hva som bør regnes som vesentlig økning i 
lysforurensning. Nivåene bør ses i sammenheng med hvor mange som blir berørt av planen 
eller tiltaket, og antallet bør vurderes ut fra at plagegrad legges til grunn.   
 
Konsekvensene vil komme ut som positivt, negativt eller nøytralt.  Tallverdi og farge 
uttrykker graden av hvor positivt, eller negativt konsekvensen fremstår.   

3 Positivt 
  2 

1 

0  Nøytralt 

-1   
 Negativ 
  

-2 

-3 

 
 

Kulturminner, kulturmiljø, samisk kulturgrunnlag 

Kilder Eksisterende informasjon om kulturmiljø finnes i følgende databaser:  
• Naturbase kart (miljodirektoratet.no)  
Aktuelle kartlag: o Kulturminner  
• Askeladden.ra.no   
• Data fra Askeladden og fra SEFRAK-registeret over hus eldre enn 1900 kan lastes ned fra 
GeoNorge (https://www.geonorge.no/)  
• Kart - Kulturminnesøk (kulturminnesok.no) Kulturminnesøk er åpent tilgjengelig 
publikumsversjon av data fra Askeladden  
• NB!-registeret (arcgis.com)  
• Informasjon om særlige sårbare kulturmiljø er ikke tilgjengelig i offentlige 
innsynsløsninger, ta kontakt med fylkeskommunen/Sametinget i aktuell region for mer 
informasjon.  
• Lokalhistorisk litteratur som for eksempel bygdebøker og årbøker fra historielag og lokale 
museer. Lokale museer kan også ha gamle kart og flyfoto med relevant informasjon.  
• Kommunale og regionale kulturminneplaner, 
innspill fra folkemøter og andre lokale innspill og kommunens reguleringsplaner. 

Beskrivelse av 
tema 

Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon 
til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større 
helhet eller sammenheng. 
Ressursområder, naturmangfoldet, kulturminner og kulturlandskap utgjør en viktig del av 
det som gjerne kalles det materielle kulturgrunnlaget for samisk kultur. Dette er 
grunnlaget for samisk næringsutøvelse, bosetting, kulturutfoldelse og samfunnsutvikling. 
Forvaltning av areal, natur og kulturarv er derfor viktig for å sikre grunnlaget for bevaring 
og utvikling av samisk kultur. 
 
Beslutningsrelevans 
Kulturmiljø og kulturminner er et aktuelt utredningstema hvis hele eller deler av planen 
eller tiltaket kan berøre eller virke inn på for eksempel;  

https://www.geonorge.no/
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• automatisk fredete kulturminner eller kulturmiljø  
• kulturhistoriske bymiljøer av nasjonal interesse  
•SEFRAK-registrerte bygninger  
• kulturminner som har særlig verdi for samisk urbefolkning eller nasjonale minoriteter Det 
må også gjøres en faglig vurdering av om det er sannsynlig at et område inneholder 
ukjente automatisk fredete kulturminner.  
 
Beskriv kulturminner/kulturmiljø som finnes i området ved/nært tiltaket.    

• Registrerte freda kulturminner med sikringssoner. Freda kulturminner kan være 
bygninger, anlegg, tufte og funnsteder. De kan være fredet ved vedtak eller de er 
automatisk fredet jf. kulturminneloven. 

• Kulturminner som er kartlagt i forbindelse med planarbeid etter plan- og 
bygningsloven. Dette kan f.eks. være Sefrak-registrerte bygninger, gårdsanlegg, 
kaier, bygningsmiljøer og kulturlandskap.  

• Andre kulturmiljøer med særlig status: KULA, NB-områder (jf. Riksantikvaren), 
landskapsvernområder   

Verdisetting Settes i forhold til vernestatus, kulturhistorisk betydning og sammenheng, betydning for 
kulturell gruppe, historisk hendelse eller personer.  

Noe verdi: Er ikke sjelden. Har en begrenset tilknytning/formidlingspotensiale 
til spesifikke grupper, personer eller historiske hendelser. Arkeologisk minner 
med uavklart vernestatus, SEFRAK-bygninger. 

1 

Middels verdi: Er ikke sjeldent, men er lokalt eller regionalt betydningsfullt, 
med tilknytning til grupper, personer eller historiske hendelser. Automatisk 
fredede bygninger. 

2 

Stor verdi: Er sjeldent/unikt. Kan ha nasjonal/internasjonal betydning. 
Kulturminnet knyttes spesifikt til historiske forhold for grupper, personer eller 
hendelser. 

3 

 

Omfang Kulturminne antas ikke bli påvirket, avstand > 1,5 km 0 

Marginal påvirkning, avstand 1,5-1km -1 

Visuell påvirkning, < 1 km, men ikke fysisk fare for påvirkning -2 

Vesentlig påvirkning/ fare for at kulturminne forringes.  Nærhet/overlapp 
mellom tiltak og kulturminne 

-3 

 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil ha direkte eller indirekte virkning på kulturminnet (påvirke 
opplevelsen av disse).  Planer og tiltak regnes alltid å kunne få vesentlige virkninger 
dersom de helt eller delvis er innenfor: 

• Kulturminner og kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet 
etter kulturminneloven §§ 15, 19, 20 eller 22 a) eller er vernet etter § 14. 

• Kulturminner og kulturmiljøer som er vernet i reguleringsplan etter pbl. 1985 eller 
pbl. 2008. 

• Områder hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete 
kulturminner. 

For følgende tilfeller må det gjøres en konkret vurdering av vesentlig virkning: 

• Tiltak eller planer som planlegges utenfor, men nær kulturminner og 
kulturmiljø/områder som nevnt over. 

Landskap 

Kilder Eksisterende informasjon om landskap finnes i følgende databaser: • Naturbase kart 
(miljodirektoratet.no) Aktuelle kartlag: o Landskap o Naturvernområder etter verneform – 
landskapsvernområder. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Kilden (nibio.no) o 
Arealinformasjon o Landskap o Jordsmonn o Skogportalen • NIN-landskap Kart 
(artsdatabanken.no) • Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) – 
Riksantikvaren. Kulturminnesøk – tilgjengelig publikumsversjon av data fra Askeladden 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark. https://www.nordatlas.no/ 
 

https://www.nordatlas.no/
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Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Landskapet er helheten av våre naturgitte og menneskeskapte omgivelser, og kan utgjøre 
både små og store områder. Norge har forpliktet seg til å verne, forvalte og planlegge 
landskap gjennom Europarådets landskapskonvensjon. 
Temaet omhandler estetiske verdier i landskapet og omgivelsene. Den visuelle opplevelsen 
av området i dag og hvordan dette blir endret som følge av tiltaket står sentralt. Den 
visuelle opplevelsen av et område bestemmes av landskapselement som terrengformer, 
linjer, kanter/grenser, vegetasjon, vann, bygninger og anlegg. 
Beskriv de landskapsmessige forhold i området, er det spesielle forhold, landemerker, 
utsiktspunkt osv. Hvor synlig blir tiltaket i landskapet?  Vis evt. til sammenheng med andre 
kulturminner og kulturlandskap.  Inngrepsfri natur. 
 
Beslutningsrelevans 
Landskap kan være et aktuelt utredningstema hvis planen eller tiltaket bidrar til å endre 
landskapets karakter. Landskap skal utredes dersom:  
• tiltak i planen berører nasjonalt eller regionalt viktige landskap  
•tiltak i planen kan endre de visuelle kvalitetene i omgivelsene  
• tiltak i planen kan påvirke landskap med/som er:  
mangfoldige, stor naturvariasjon, inngrepsfrie og eller har distinkte/har særpreg  
• tiltak i planen påvirker utsikten fra:  
verneområder (naturmangfoldloven), urørte naturområder, kulturmiljø- eller 
områdefredninger (kulturminneloven), kulturmiljøer av vesentlig regional eller nasjonal 
interesse, boligområder og friluftsområder.  
 
Landskap er et tema som kan romme mye og kan lett overlappe med andre fagtema. I 
innspill til ny arealbruk må forslagsstiller beskrive hva som anses som viktige elementer for 
landskap i den konkrete planen eller tiltaket.  
 

Verdisetting Verdisetting basert på eventuelle kartlegginger. 

Hverdagslandskap 1 

Regionalt viktige/sjeldne landskap.  Landskap med regional symbolverdi. 
Helhetlige kulturlandskap 

2 

Nasjonalt viktige landskap, landskap med særegne kvaliteter. 
Verdensarvområde 

3 

 

Omfang Svært positiv betydning for opplevelse av landskapet 3 

Middels positiv betydning for opplevelse av landskapet 2 

Små positiv betydning for opplevelse av landskapet 1 

Ingen betydning for opplevelse av landskapet 0 

Synlig, men liten betydning for opplevelse av landskapet -1 

Synlig/middels betydning for opplevelse av landskapet -2 

Svært synlig/stor negativ betydning for opplevelse av landskapet -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil ligge nært til og synlig for bebyggelse, viktige utfartsområder eller 
lignende? For hvor mange vil tiltaket være synlig? Vurdere om tiltaket vil virke forstyrrende 
i forhold til oppfattelse av spesielle landskap og landemerker.  Hvordan vil tiltaket påvirke 
det daglige landskapet for befolkningen (utsikt). 
Planer og tiltak regnes alltid å kunne medføre vesentlige virkninger dersom de helt eller 
delvis er innenfor: 

• Relevante verdensarvområder 

• Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

• Andre helhetlige kulturlandskap i Naturbase 
For følgende områder må det gjøres en konkret vurdering mht. vesentlige virkninger: 

• Utenfor, men nært relevante verdensarvområder eller helhetlige kulturlandskap i 
Naturbase 

• Nasjonalt/regionalt sjeldne landskap 

• Nasjonalt/regionalt representative landskap med særlige kvaliteter 

• Landskap som i regional plan, kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan er 
utpekt som særlig verdifulle 
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Hvis vurderingene baseres på lokal kunnskap, må det komme tydelig frem i tekst. 

Friluftsliv 

Kilder Plan for Friluftslivets ferdselsårer, Senja kommune.no, Innspill fra folkemøter, Nordatlas, 
Midt-Troms friluftsråd, FNF i Troms og Finnmark, Nordatlas.no, Temakart «Differensiert 
strandsone», Vedlegg KPA. o Naturbase kart (miljodirektoratet.no) Aktuelle kartlag: o 
Friluftsliv (kartlagte og verdsatte friluftsområder og statlig sikra friluftsområder) o 
Kommunenes karttjenester o Lokalkunnskap o Ut.no – turbeskrivelser og omtale av 
kvalitetene for tur- og friluftsområder o Skisporet.no – kart over preparerte skiløyper o 
Mtbmap.no – kart som viser sykkelruter o Strava Global Heatmap – kart som viser løyper i 
bruk basert på logging med Strava (sykkelruter, skiløyper, turruter) 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv overlapp med eller nærhet til frilufts/fritidsområder. Beskriv typen bruk av 
friluftsområde (turterreng, padlerute, fritidsfiske, nærfriluftsområde). Beskriv særlig 
forhold som berører barn og unges interesser. 
Er verdien av området for friluftsliv avklart og avgrenset på kart?  Dette vil være: 

• Områder sikret til friluftslivsformål som det offentlige har råderett over  

• Områder verdsatt til "viktig" og "svært viktig" friluftslivsområde  

• Områder avsatt som bymarker med fastsatt grense eller markaområder  

• Områder som i regional plan, kommuneplanens arealdel, gjeldende kystsoneplan 
eller i reguleringsplan er vurdert som særlig viktige for friluftsliv, herunder viktige 
hovedledområder i grønnstrukturen 

Verdisetting Verdisetting basert på kommunenes kartlegginger (friluftskartlegging) 

ikke registret 0 

C registrert 1 

B viktig 2 

A svært viktige  3 
 

Omfang Store positive konsekvenser (økt friluftsliv) 3 

Tiltaket vil gi økt mulighet for friluftsliv 2 

Friluftslivet påvirkes positivt, men i liten grad 1 

ingen endring/konsekvens 0 

Friluftslivet påvirkes, men i liten grad -1 

Reduserer muligheten for utøvelse av friluftsliv -2 

Hindrer all utøvelse av friluftsliv -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil virke hindrende/forstyrrende for utøvelsen av friluftsområdets 
funksjon, symbolverdi, lydmiljø, inngrep mm. Konsekvenser av og konfliktpotensialet ved 
tiltak. Øker det eller reduserer muligheten til friluftsliv eller befolkningens tilgang til viktige 
friluftsområder? Kobling mot barn og unges interesser.  Viktige kilder er 
kommunale/fylkeskommunale registreringer (Tromsatlas), lokalkjennskap, 
ressursgruppens innspill, innspill fra folkemøter.  
Planer og tiltak regnes alltid å kunne medføre vesentlige virkninger dersom de er:  

• Innenfor områder med status som særlig viktige friluftslivsområder 

• Innenfor områder i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag  
For planer og tiltak i følgende områder må det gjøres en konkret vurdering mht. vesentlige 
virkninger: 

• Utenfor, men nært områder med status som særlig viktige friluftslivsområder  

• Deler opp overordnete turruter  

• Helt eller delvis innenfor viktige friluftslivsområder på sjøen 

• Helt eller delvis innenfor store turområder, uavhengig av tilretteleggingsgrad 
Vurderinger basert på lokal kunnskap bla. fremkommet gjennom friluftskartlegging og 
folkemøter må fremgå av teksten. 

Differensiert strandsone 

Kilder T Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statligeplanretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-

strandsonenlangs-sjoen/id2850282/ 

Temakart «Differensiert strandsone», Vedlegg KPA. 
Overordnet arealstrategi Senja kommune, vedtatt 22.6.22 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statligeplanretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonenlangs-sjoen/id2850282/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statligeplanretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonenlangs-sjoen/id2850282/
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Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Senja kommune har pdd. Ingen vedtatt plan/retningslinjer som gjenspeiler kommunens 
syn på en differensiert strandsoneforvaltning i Senja kommune, og som gjelder for den 
sammenhengende strandsonen i kommunen. 
Strandsonen gir grunnlag for næring og bosetting. I 100-metersbeltet langs sjøen skal det 
samtidig tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser jf. pbl. § 1-8 første ledd. Strandsonen utgjør en viktig del av grønnstrukturen i 
kommunene og er leveområde for stedbundet plante- og dyreliv. Strandsonen er svært 
viktig for friluftsliv, rekreasjon og landskapsopplevelser. Den er rik på kulturminner og er 
viktig for steders særpreg og identitet. 
Kommunen har utarbeidet et eget temakart Differensiert strandsone som vedlegg til KPA. I 
temakartet avgrenses områder/areal som har betydning næring, bosetting, natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap, andre allmenne interesser, m.fl., og som må ivaretas i KPA 
gjennom ulike plangrep. 

Verdisetting Verdisetting basert på kommunenes kartlegginger (friluftskartlegging) 

ikke registret 0 

C registrert 1 

B viktig 2 

A svært viktige  3 
 

Omfang Store positive konsekvenser (økt friluftsliv) 3 

Tiltaket vil gi økt mulighet for friluftsliv 2 

Friluftslivet påvirkes positivt, men i liten grad 1 

ingen endring/konsekvens 0 

Friluftslivet påvirkes, men i liten grad -1 

Reduserer muligheten for utøvelse av friluftsliv -2 

Hindrer all utøvelse av friluftsliv -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Kommunen har utarbeidet et eget temakart Differensiert strandsone som vedlegg til KPA. I 

temakartet avgrenses områder/areal som har betydning næring, bosetting, natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap, andre allmenne interesser, m.fl., og som må ivaretas i KPA 

gjennom ulike plangrep. 

Er arealinnspill i konflikt med relevante avmerkede områder/areal i temakartet? 
 

Temakartet og vurderinger i denne sammenheng er basert på sentrale registreringer og 
verdifastsetninger, lokal kunnskap bla. Funn i prosjekt bærekraftig besøksforvaltning, 
friluftslivets ferdselsårer, gjeldende reguleringsplaner, innspill fra folkemøter, med mer.. 

Reindrift 

Kilder reindrift.no, NIBIO Kilden, lokal kunnskap 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv om det finnes flyttleier/svømmeleier, oppsamlingsområder og anlegg i forbindelse 
med pramming ved eller nært tiltaket. Reindriftens bruk av og behov for arealet og 
nærliggende areal. Vurderes i forhold til særverdier for flytt- og trekkveier, områder for 
kalving, brunst, og anlegg og vinterbeite. Videre ulike andre typer beiter, flytt-og trekklei. 
Med til flyttlei/svømmelei regnes også faste inn- og avlastingsplasser for transport av 
reinen.  
 

Verdisetting Fra ingen til svært stor verdi for reindrift.  Verdisettingen basert på lokale vurderinger må 
tydeliggjøres i tekst.  

Fredet for reindrift 0 

Ikke vinterbeite, men andre beitetider 1 

Helårsbeite, uten særverdier 2 

Alle flyttleier, kalvingsland og vinterbeite 3 
 

Omfang  

Store positive konsekvenser for reindriftutøvelse 3 

Positive konsekvenser for reindriftutøvelse 2 

Mindre positive konsekvenser for reindriftutøvelse  1 

Ingen konsekvenser for reindriftutøvelse 0 

Mindre negative konsekvenser for reindriftutøvelse -1 

Negativ konsekvens for reindriftutøvelse -2 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
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Store negative konsekvenser for reindriftutøvelse -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Det vurderes hvilken konsekvens tiltaket vil få for berørte arealer i forhold til 
reindriftsutøvelse. Drivingsleier/flyttlei, trekkleier, beiteområder av ulik art mv.  Er tiltaket 
sjørettet eller landrettet? Fortetting av eksisterende tiltak gir mindre konsekvenser enn 
åpning av nye områder. Avstand til tiltaket vurderes også. 
Vurderinger basert på lokal kunnskap skal fremgå av tekst. 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Kilder https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-

kommunen/helsekonsekvensutredning. Senja kommune 2022, Folkehelseprofil. 

Kommuneplanens samfunnsdel, hvor Et godt sted å leve hele livet som et av fem 

hovedfokusområder. Vi vil særlig fremheve: Mål 2 Stedsutvikling og bolyst i hele 

kommunen. Sånn gjør vi det: Tilby gode, varierte og attraktive boalternativer i hele 

kommunen gjennom hele livsløpet, som inkluderer ressurssvake i boligmarkedet.   

Sikre arealer og planlegge for gode bo‐ og grøntområder, møteplasser og infrastruktur, 

med vekt på universell utforming. Ovennevnte hensyn ivaretas gjennom planbestemmelser 

og plankart og eventuelle utbyggingsavtaler. Folkehelseprofil Senja kommune 2023 (FHI) 

 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Helsekonsekvensutredning (HKU) er et verktøy som kan synliggjøre hvordan beslutninger 

og tiltak i ulike sektorer kan påvirke befolkningens helse. 

 

Definisjon av helsekonsekvensutredninger «(...) en kombinasjon av prosedyrer, metoder og 

verktøy som kan brukes til å vurdere en politikk, et program eller et prosjekt i forhold til 

potensielle konsekvenser for helsen i en befolkning, og fordelingen av disse virkningene i 

en befolkning.» (Utviklet på et konsensusseminar i regi av WHO i 1999 og gjengitt i 

«Gothenburg consensus paper»). 

 

Arbeidet med å utrede helsekonsekvenser tar utgangspunkt i en forståelse om at svært 

mange av de faktorene som påvirker folkehelsen ligger utenfor ansvarsområdet til 

helsesektoren. Dette kan for eksempel være bakenforliggende og strukturelle 

påvirkningsfaktorer som økonomi, arbeid og utdanning, eller mer tradisjonelle 

risikofaktorer som livstils- og miljøfaktorer. 

Utredning av helsekonsekvenser handler om å synliggjøre hvorvidt et tiltak vil påvirke de 

bakenforliggende faktorene i den grad at det medfører positive eller negative endringer i den 

forventede levealderen i befolkningen, i dødelighet, i forekomst av ulike sykdommer i 

befolkningen, når det gjelder befolkningens selvopplevde helse eller når det gjelder 

levevaner og livskvalitet i befolkningen. 

Problemstillinger som må belyses: 

- Beskrivelse av 0-alternativet (dagens situasjon mht. folkehelse). 

- En verdivurdering som tar stilling til hvor verdifullt et miljø eller område er for 

folkehelsen. 

- Omfangsvurdering innebærer en evaluering av hvor store endringer og inngrep 

som kan forventes som følge av tiltaket, og hvorledes dette vil påvirke folkehelsen. 

Sentrale elementer i vurderingen er: Boligforhold, levevaner, ytre miljø, levekår og 

kultur, og sosial tilhørighet. 

- Konsekvensvurdering: en samlet vurdering av forholdet mellom verdier som er i 

planområdet og omfanget av inngrepet. 

- Mulig avbøtende tiltak, bl.a. klare føringer i planbestemmelsene og hensynssoner i 

plankart. 

 

Medvirkning og involvering: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, barn og unges 

representant i plansaker og kommuneoverlege (evt. person med tilsvarende ansvar: f.eks. 

folkehelsekoordinator) involveres på et tidlig tidspunkt og at planforslag tilsendes disse for 

en uformell gjennomgang før det legges ut til offentlig ettersyn. 

Verdisetting Verdisetting basert på lokale vurderinger  

Ikke relevant 0 

Noe verdi 1 

Stor verdi 2 

Svært stor verdi 3 
 

Omfang  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/helsekonsekvensutredning
https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/helsekonsekvensutredning
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Store positive konsekvenser for folkehelse 3 

Positive konsekvenser for folkehelse 2 

Mindre positive konsekvenser for folkehelse  1 

Ingen konsekvenser for folkehelse 0 

Mindre negative konsekvenser for folkehelse -1 

Negativ konsekvens for folkehelse -2 

Store negative konsekvenser for folkehelse -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vil tiltaket virke inn på innbyggernes bruk av arealet mht. aktiviteter som fremmer 

folkehelsen? En samlet vurdering av forholdet mellom verdier som er i planområdet og 

omfanget av inngrepet. 

Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett (Universell utforming). 

Kilder Nasjonal vegdatabank. Direktoratet for byggekvalitet, temaveileder universell utforming og 

planlegging etter plan- og bygningsloven, Håndbok V129-universell utforming av veger og 

gater. TEK17.  
Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Universell utforming er en utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan 

brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en 

spesiell utforming. For nye utbyggingsområder som f.eks. boligområder gjelder at tiltaket 

må være universelt utformet. 

 

Problemstillinger som må belyses: 

- Beskrivelse av 0-alternativet (dagens situasjon mht. universell utforming). 

- En verdivurdering som tar stilling til hvor verdifullt området er for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. 

- Omfangsvurdering: En vurdering av hvor store endringer som må gjøres for å 

tilrettelegge tiltaket for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Medvirkning og involvering: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, 

barn- og unges representant i plansaker og kommuneoverlege (evt. person med tilsvarende 

ansvar: f.eks. folkehelsekoordinator) involveres på et tidlig tidspunkt og at planforslag 

tilsendes disse for en uformell gjennomgang før det legges ut til offentlig ettersyn. 

  

Verdisetting Verdisetting basert på lokale vurderinger  

Ikke relevant 0 

Noe verdi 1 

Stor verdi 2 

Svært stor verdi 3 
 

Omfang  

Store positive konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.      3 

Positive konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.      2 

Mindre positive konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.   1 

Ingen konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  0 

Mindre negative konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  -1 

Negativ konsekvens for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  -2 

Store negative konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

En samlet vurdering av forholdet mellom verdiene som er i planområdet og omfanget av 

inngrepet. 

Barn- og unges oppvekstsvilkår og nærmiljø 

Kilder Plan for Friluftslivets ferdselsårer, Senja kommune.no, Nordatlas, Midt-Troms friluftsråd, 

FNF i Troms og Finnmark, Lokale registreringer: barnetråkk, ungdomstråkk. Senja 

kommune 2022, Folkehelseprofil. Kommuneplanens samfunnsdel, hvor Et godt sted å leve 

hele livet som et av fem hovedfokusområder. Vi vil særlig fremheve: Mål 2 Stedsutvikling 

og bolyst i hele kommunen. Sånn gjør vi det: Tilby gode, varierte og attraktive 

boalternativer i hele kommunen gjennom hele livsløpet, som inkluderer ressurssvake i 

boligmarkedet.   

Sikre arealer og planlegge for gode bo‐ og grøntområder, møteplasser og infrastruktur, 

med vekt på universell utforming. Ovennevnte hensyn ivaretas gjennom planbestemmelser 

og plankart og eventuelle utbyggingsavtaler. Folkehelseprofil Senja kommune 2023 (FHI) 
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Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Barn og unge: Temaet omfatter barn og unges bruk av området der de bor og ferdes samt 

omkringliggende områder som brukes til å møtes, lekes og rekreasjon og om tiltaket vil 

endre på dette. 

Nærmiljø: Temaet omfatter menneskers daglige livsmiljø (nærmiljø) og opphold og 

aktivitet i friluft i fritiden (friluftsliv). Vurderingen/analysen skal belyse tiltakets virkninger 

for beboerne og brukerne i det berørte området og hvordan tiltaket påvirker de fysiske 

forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene. Dette har blant annet 

betydning for folkehelse og barn og unges oppvekstsvilkår. 

 

Problemstillinger som må belyses: 

- Beskrivelse av 0-alternativet (Dagens bruk i forhold til barn og unge). 

- Vurdering av influensområde i forhold til barn og unges bruk. 

- En verdivurdering som tar stilling til hvor verdifullt området er for barn og unge. 

- Omfangsvurdering innebærer en evaluering av hvor mye tiltaket vil ha å si for barn 

og unges nærmiljø. 

- Konsekvensvurdering: en samlet vurdering av forholdet mellom verdier som er i 

planområdet og omfanget av inngrepet. 

- Mulig avbøtende tiltak, bl.a. klare føringer i planbestemmelsene og hensynssoner i 

plankart. 

   

Medvirkning og involvering: Ungdomsrådet, barn- og unges kommunestyre, barn- og unges 

representant i plansaker og kommuneoverlege (evt. person med tilsvarende ansvar: f.eks. 

folkehelsekoordinator) involveres på et tidlig tidspunkt og at planforslag tilsendes disse for 

en uformell gjennomgang før det legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Verdisetting Verdisetting basert nærhet til barnehage, skole, fritidstilbud og kommunal involvering, 
samt trygt oppvekstmiljø 

Ingen verdi 0 

Noe verdi 1 

Stor verdi 2 

Svært stor verdi 3 
 

Omfang  

Store positive konsekvenser for barn og unge 3 

Positive konsekvenser for barn og unge 2 

Mindre positive konsekvenser for barn og unge  1 

Ingen konsekvenser for barn og unge 0 

Mindre negative konsekvenser for barn og unge -1 

Negativ konsekvens for barn og unge -2 

Store negative konsekvenser for barn og unge -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Berører tiltaket barn- og unges oppvekstsvilkår og nærmiljø? En samlet vurdering av 

forholdet mellom verdier som er i planområdet og omfanget av inngrepet. 

 

Eldre – Leve hele livet 

Kilder https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-livet/id2547684/ 

Folkehelseprofil Senja kommune 2023 (FHI) 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Senja kommune vil i likhet med mange andre kommuner i årene fremover få flere og en 

økende andel eldre. Samtidig vil antall personer i yrkesaktiv alder per pensjonist nærmest 

blir halvert i planperioden. Dette må kommunen planlegge for.  

Kvaliteten på boligene og nærmiljøet som gjør det godt å leve i for eldre, er også et gode for 

andre. Å utvikle et aldersvennlig samfunn kan derfor være et nyttig prinsipp i 

samfunnsutviklingen generelt. 

Den prognostiserte demografiske utviklingen vil føre til store samfunnsøkonomiske 

utfordringer – både når det gjelder kommunalt utviklingsarbeid og rammebetingelsene for 

den kommunale tjenesteytelsen. 

 

Senja kommune har med dette som bakgrunn valg ut- Et godt sted å leve hele livet som et 

av fem hovedfokusområder i samfunnsdelen. Noen hovedmål er  

 

Mål 1 Vokse sammen til én kommune. Sånn gjør vi det: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-livet/id2547684/
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Senja kommune skal ha fokus på at de eldre kan være aktive medaktører og ressurspersoner 

i samfunnslivet. Arbeidet til Eldrerådet skal støttes, og Senja kommune deltar i 

kvalitetsreformen «Leve hele livet». 

 

Mål 2 Stedsutvikling og bolyst i hele kommunen. Sånn gjør vi det: 

Bidrar til å utvikle et boligtilbud som reflekterer ønsket og forventet befolkningsvekst, 

befolkningssammensetning og husholdningstype. Tilby gode, varierte og attraktive 

boalternativer i hele kommunen gjennom hele livsløpet, som inkluderer ressurssvake i 

boligmarkedet.   

Sikre arealer og planlegge for gode bo‐ og grøntområder, møteplasser og infrastruktur, 

med vekt på universell utforming. 

 

Eldrereformen Leve hele livet:  

Eldrereformen Leve hele livet er regjeringens hovedsatsing for at eldre kan mestre livet 

lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal bidra til bedre kvalitet i 

helse- og omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig samfunn. Det 

demografiske utfordringsbildet peker i retning av at omsorgstjenestene ikke kan klare 

satsingen alene, man må se utover eget tjenesteområde og mobilisere samfunnet. 

 

Sosial infrastruktur: 

For å oppnå sosial bærekraft i et område må vi bygge sosial infrastruktur. Målet er 

flerfunksjonelle, mangfoldige og inkluderende boområder med godt naboskap, pulserende 

møteplasser, gode grønt- og uteområder, samt et rikt kunst- og kulturliv. 

Sosial infrastruktur handler om å legge til rette for sosial samhandling og 

mellommenneskelige møter, som igjen kan skape nye sosiale nettverk. Gjennom planarbeid 

er det viktig for kommunen å legge til rette for utviklingen av den sosiale 

infrastrukturen? Det krever nye samarbeid mellom eiendomsutviklere, lokalt næringsliv, 

beboere, kommunen og frivillig sektor. Det krever også nye samarbeid og 

finansieringsmodeller, og ikke minst metoder for å måle verdien av den.  

 

By- og tettstedsutvikling samt utbyggingsmønster 

Definisjon av senterstrukturen i Senja kommune er et nyttig og effektivt virkemiddel for å 

definere tyngdepunktene for den kommunale utviklings- og utbyggingsstrategien. 

Senterstrukturen baseres på samordnet areal- og transportplanlegging og ikke minst 

langsiktig behov og kapasitet til sosial og teknisk infrastruktur kommunen har ansvar for. 

 

Kommunesenter – Finnsnes by og bydelsenter Silsand 

▪ Finnsnes by er kommunesenter, og skal ha regionale- og kommunale funksjoner 

som skal betjene omlandet i tillegg til byens egne innbyggere.  

▪ Økt arealutnyttelse og fortetting i byen må balanseres med behovet for å skape god 

bokvalitet for beboere og attraktivitet for besøkende. 

▪ Byrom, offentlig infrastruktur, møteplasser og grønnstruktur skal ivaretas og 

oppgraderes for å gjøre kommunesenter Finnsnes mer attraktiv. 

▪ Det skal legges til rette for urban utvikling, byliv og trivsel i Finnsnes by. Gående 

og syklende skal gis økt fokus i sentrum, og det skal legges til rette for allmenn 

tilgang og naturopplevelse i sjø/strandsone. 

 

Lokalsentre 

 

▪ Stonglandseidet, Vangsvik, Medby/Sifjord, Gryllefjord/Torsken, Skaland, 

Senjahopen, Fjordgård, Husøy, Botnhamn, Rossfjord, Kårvik, Trollvik og Gibostad 

er lokalsentre.  

▪ Lokalsentre skal styrkes og fortettes.  

 

Problemstillinger som må belyses: 

- Beskrivelse av 0-alternativet (Dagens bruk i forhold til eldre). 

- Vurdering av influensområde i forhold til eldres bruk. 

- En verdivurdering som tar stilling til hvor verdifullt området er for eldre. 

- Omfangsvurdering innebærer en evaluering av hvor mye tiltaket vil ha å si for 

eldres nærmiljø. 
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- Konsekvensvurdering: en samlet vurdering av forholdet mellom verdier som er i 

planområdet og omfanget av inngrepet. 

- Mulig avbøtende tiltak, bl.a. klare føringer i planbestemmelsene og hensynssoner i 

plankart. 

Medvirkning og involvering: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, 

barn- og unges representant i plansaker og kommuneoverlege (evt. person med tilsvarende 

ansvar: f.eks. folkehelsekoordinator) involveres på et tidlig tidspunkt og at planforslag 

tilsendes disse for en uformell gjennomgang før det legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Verdisetting Verdisetting basert nærhet til senterstruktur (herunder barnehage, skole, butikk, 
fritidstilbud, mulighet for bofellesskap samt trygt oppvekstmiljø (teknisk- og sosial 
infrastruktur). 

Ingen verdi 0 

Noe verdi 1 

Stor verdi 2 

Svært stor verdi 3 
 

Omfang  

Store positive konsekvenser for eldre 3 

Positive konsekvenser for eldre 2 

Mindre positive konsekvenser for eldre  1 

Ingen konsekvenser for eldre 0 

Mindre negative konsekvenser for eldre  -1 

Negativ konsekvens for eldre -2 

Store negative konsekvenser for eldre -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Berører tiltaket ivaretakelse av eldre – Leve hele livet? En samlet vurdering av forholdet 

mellom verdier som er i planområdet og omfanget av inngrepet. 

 

 

NÆRINGSAKTIVITET OG OFFENTLIGE INTERESSER 

Fiskeri 

Kilder Fiskeridirektoratets kartdatabase Yggdrasil, sporingsdata (2018 – 2020), lokalkunnskap 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv kommersielt fiskeri i området og relevante særreguleringer med hensyn til areal og 
utøvelse av fisket. Låssettingsplasser, eller andre områder som er viktige for fiskeriene. 
Verdisetting av fiskeområder har vist seg å være vanskelig, men der det finnes 
opplysninger knyttet til nasjonalt, regionalt og lokalt viktige fiskefelt skal det opplyses. 

Verdisetting Verdisetting basert på innspill fra fiskarlag og gjennom dialog med fiskere og 
fiskeridirektorat. 

Lokalt viktig kystfiske (fjordfiskeri).  1 

Regionalt viktig fiskeri (brukes av fiskere fra hele Troms og Finnmark.  2 

Nasjonale (hovedfiskerier, helårsfiskeriområder.    3 
 

Omfang  

Ingen overlapp, ingen hindring av fiske 0 

Lite overlapp (<20%), reduserer bruk av fiskefelt -1 

Mindre overlapp (20-50%), vesentlig reduksjon av fiskefelt -2 

Stor overlapp (>50%), < 1,5 km til låssetningsplasser, hindrer bruk av 
fiskefelt 

-3 

 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil ha innvirkning på fiskeri. Beskriv hvilken type fiskeri (heltid/deltid 
eller fritid) og fiske etter hvilke arter. Direkte overlapp med områder for fiske med aktive 
og passive redskaper ansees som negativt. Graden av overlapp og fiskefeltets viktighet er 
avgjørende for vurderingen. Vurdering av konsekvensene fra oppdrett baseres på 
"Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett". Mattilsynets anbefalt minsteavstand fra 
oppdrettsanlegg til låssettingsplasser og skjellanlegg og farled er 1,5 km. 
Planer og tiltak regnes alltid å kunne medføre vesentlige virkninger dersom de er til hinder 
for samisk næringsutøvelse eller samisk naturgrunnlag. 

Lokalt og samisk naturgrunnlag/sjølaksefiske/fritidsfiske/turistfiske 

Kilder Yggdrasil, Fiskeridirektoratets database, Lakseregistret, lokalkunnskap, Sametinget, Midt-
Troms Museum 
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Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv lokalt viktige fiskeplasser/områder for høsting av lokale ressurser i området, inkl. 
plasser for fritidsfiske (også villaks), turistfiske og strandsonen som kilde for mat. Omfatter 
også samiske naturgrunnlag/utmarksnæringer som sjølaksefiske med kilenot/krokgarn og 
tradisjonelt sjøsamisk fjordfiske Verdisetting av fiskeområder har vist seg å være vanskelig, 
og lokale forhold må brukes til vurderingen. 

Verdisetting Verdisetting basert på innspill fra Fiskarlag og gjennom dialog med fiskere og 
fiskeridirektorat. 

Registrerte fiskeområder 1 

Lokalt viktig (f.eks. brukes aktivt av flere bygdelag) 2 

Lokalt svært viktig (brukes av mange til heimefiske, samiske 
fiskeplasser, turistfiske) 

3 

 

Omfang  

ingen overlapp, ingen hindring av fiske 0 

lite overlapp (<20%), reduserer bruk av fiskefelt -1 

 mindre overlapp (20-50%), vesentlig reduksjon av fiskefelt -2 

Stor overlapp (>50%), < 1,5 km til låssetningsplasser, hindrer bruk av 
fiskefelt 

-3 

 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil ha innvirkning på fiskeri. Beskriv hvilken type fiskeri (næring, fritid) 
og fiske etter hvilke arter.  Direkte overlapp med områder for fiske med aktive og passive 
redskaper ansees som negativt.  Graden av overlapp og fiskefeltets viktighet er avgjørende 
for vurderingen. Vurdering av konsekvensene fra oppdrett baseres på "Risikovurdering av 
norsk fiskeoppdrett".  Mattilsynets anbefalt minsteavstand fra oppdrettsanlegg til 
låssettingsplasser og skjellanlegg og farled er 1,5 km. 
Planer og tiltak regnes alltid å kunne medføre vesentlige virkninger dersom de er til hinder 
for samisk næringsutøvelse eller samisk naturgrunnlag. 

Havbruk 

Kilder Fiskeridirektoratets databaser, Mattilsynets retningslinjer 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Avstand til og antall akvakulturlokaliteter (lakselokaliteter, torskelokaliteter, 
tang/tarelokaliteter) i område innen 5-10 km/vannområde beskrives.    

Verdisetting Alle anlegg vurderes å ha samme verdi, derfor settes verdi til 1 (lokal verdi) 
 

Omfang Mer enn 5 km til nærmeste anlegg, inkl. notvaskeri, stamfiskanlegg osv. 0 

mellom 2,5-5 km til nærmeste anlegg  -1 

Mellom 1,5-2,5 km til nærmeste anlegg, 1,5-3 km til farled fra 
settefiskanlegg,  

-2 

Under minsteavstand til anlegg -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurderingen ihht. Mattilsynets retningslinjer: 5 km - anbefalt minsteavstand fra 
matfiskanlegg til slakteri, stamfiskanlegg, inntaksledning for landbasert settefiskanlegg, 
notvaskeri og store matfiskanlegg. 2,5 km-anbefalt minsteavstand til andre matfiskanlegg, 
landbasert matfiskanlegg.  1,5 km- anbefalt minsteavstand til farled for levende 
oppdrettsfisk.  
 

Reiseliv  

Kilder NHO reiseliv, Visitt Senja, Visitt Tromsø, Bærekraftig besøksforvaltning i Midt-Troms, 
lokalkunnskap NHO reiseliv, Besøksstrategi Fjordgård, Senja kommune.no. lokalkunnskap 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Avstand til og antall reiselivsaktører i området. Hvilken type aktivitet tilbyr reiselivet. 

Verdisetting Alt reiseliv vurderes å ha samme verdi, verdi settes til 1 

Omfang Positiv konsekvens 3 

Ingen konsekvens 0 

Negativ konsekvens -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Konsekvenser av og konfliktpotensialet ved tiltaket på eksisterende reiseliv. 
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Næringsliv og sysselsetning, konkurranseforhold 

Kilder Lokal kunnskap, næringsplaner, Kartdatabasene Grus-, pukk og mineralressurser (NGU), 
SSB, Senja-statistikk. 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv eksisterende næringslivsaktivitet i nærområdet. Omfatter ikke fiskeri, havbruk og 
reiseliv som er beskrevet i egne punkt. 

Verdisetting Verdisettingen baseres på lokale vurderinger, må tydeliggjøres i tekst.  

ikke registrert 0 

lite viktig 1 

middels viktig 2 

Viktige områder 3 
 

Omfang Beskrivelse av tiltakets betydning for sysselsetning i området 

Mer enn 7 arbeidsplasser 3 

3-7 arbeidsplasser 2 

1-3 arbeidsplasser 1 

ingen arbeidsplasser 0 

Tap av 1-3 arbeidsplasser -1 

Tap av 13-7 arbeidsplasser -2 

Tap av mer enn 7 arbeidsplasser -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil ha innvirkning på eksisterende næringsaktivitet og sysselsetting i 
området? Beskriv antatt påvirkning og grad av påvirkning om det er mulig. 
Vil tiltaket medføre positive ringvirkninger, økt konkurranse ol.? 

Transportbehov, energi-forbruk og energiløsninger 

Kilder Lokal kunnskap, kommunale planer 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Her skal det synliggjøres nærhet til ulike funksjoner, med hensyn på transportbehovet, og 
om dette kan dekkes gjennom kollektivtransport eller er i gang-/sykkelavstand. Nye 
utbygginger med stor avstand til ulike funksjoner vil gi økt klimagassutslipp 
Temaet handler om i hvilken grad tiltaket fører til endringer i transportbehov og -mønster 
(privat bilbruk, næringsrelatert transport, kollektiv, mm). 
Energiforbruk og energiløsninger handler i stor grad om miljøaspektet og valg av slike 
løsninger ut fra et bærekraftig perspektiv.  Målet om redusert transportbehov står i fokus 
samt tilrettelegging for økt kollektivtilbud. 
Oppvarming av bygninger, det daglige livet, transport, det grønne skifte, mm krever økt 
elektrisitetsbehov. Samtidig skal energiforbruk senkes for å nå klimamålene. Kravene i 
teknisk forskrift gir føringer ift. energiregnskap for nybygg og vurderes ikke nærmere. 
Silsand inngår i konsesjonsområde for gitt fjernvarmekonsesjonen, men 
fjernvarmeanlegget er enda ikke realisert i Silsandområde. 
 

Verdisetting Verdisettingen baseres på lokale vurderinger, må tydeliggjøres i tekst 

Ingen verdi 0 

Noe verdi 1 

Stor verdi 2 

Svært stor verdi  3 

 

 

Omfang Utnyttelse av eksisterende kapasitet 1 

Ingen konsekvenser 0 

Mindre negative konsekvenser -1 

Negative konsekvenser -2 

Store negative konsekvenser -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil ha innvirkning på transportbehov, energi-forbruk og energiløsninger. 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kilder Lokal kunnskap, kommunale planer 
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Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv eksisterende teknisk infrastruktur i området (Vann, avløp, renovasjon, sjøkabler, 

mobildekning, kaier, veier, landbaser mm). Farled/sektor omfattes av eget punkt. 

Teknisk og sosial infrastruktur er en viktig forutsetning for utbygging av nye områder og 

transformering/fortetting av eks. områder. Hvordan er kapasiteten på teknisk og sosial 

infrastruktur i forhold til de nye utbyggingsområdene som legges inn i planen? Hvordan 

ivareta overordnet målsetning om bedre tilgjengelighet  

Drikkevann: Her vurderes hvorvidt tiltaket kommer i konflikt med drikkevannskilder og -

soner knyttet til disse, og hvorvidt det er kapasitet til planlagt bebyggelse. 

Vei: Hvordan er kapasitet og løsninger på kjøreveg, fortau, gang- og sykkelveg, m. m? 

Trafikksikkerhet vurderes også under dette punktet. 

Avløp: Er det tilfredsstillende kapasitet og løsninger på avløpsanlegg, og kapasitet til 

fremtidig bebyggelse? 

Skole/barnehager/Butikk/Helse: Er det tilstrekkelig kapasitet i skole og barnehage til å sikre 

ny bebyggelse tilgang til skole og barnehage i kretsen 

Gjennomføring av tiltak vil medføre behov for blant annet opparbeidelse av nye 

adkomstveger, gang- og sykkelveiløsninger, interne parkeringsplasser, tilkobling til vann og 

avløp og økt kraftbehov m.m. De forskjellige delområdenes nåværende tilstand på 

infrastruktur er noe varierende. 

For vann og avløp er lagt til grunn at kommunens ledningsnett innenfor planområde har 

kapasitet til å ta alle nye felt. 

Det er derfor kun gjort rede for der kommunalt VA-nett krever oppgradering (uavhengig av 

nye utbyggingsområder), og det er påpekt områder det kommunalt VA-nett ikke er komplett 

bygd ut. 

 

Verdisetting Verdisettingen baseres på lokale vurderinger, må tydeliggjøres i tekst 

Ikke registrert 0 

Lite viktig 1 

Middels viktig 2 

Viktige områder 3 

 

 

Omfang Utnyttelse av eksisterende kapasitet 1 

Ingen endringer 0 

Behov for mindre utbygginger av infrastruktur -1 

Behov for utbygginger av infrastruktur -2 

Behov for større utbygginger av infrastruktur -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil ha innvirkning på eksisterende infrastruktur (skade, slitasje etc), og 
om tiltaket vil utløse behov for infrastrukturtiltak (utbygginger, forsterkinger) 

Havner, farled, hvit sektor 

Kilder Kystinfo.no, havbase.no, Kystverket, www.kystdatahuset.no 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv om tiltaket er plassert i eller i nærheten/berører farled, seilingsled, hvit sektor, 

havner eller farleder inn og ut av havneområder. 

Verdisetting Alle farleder/hvit sektor vurderes å ha samme verdi, derfor settes verdi til 3 
 

Ingen navigasjonsinnretninger. 1 

Rød og grønn sektor 2 

Hvit sektor, farled 3 
 

Omfang  

ingen overlapp 0 

lite overlapp -1 

 mindre overlapp -2 

Stor overlapp -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil føre til fare for båt/skipstrafikk.  Vurder skadeomfanget i området.  
Vurder om fartøy får lengre seilingsdistanser. Utrede behov for mudring og areal for 
sjødeponi til muddermassene. Utrede behov knyttet til småbåthavner og flerbrukshavner. 
Sanering av kaianlegg som ikke lengre er i bruk. 
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Forsvar 

Kilder Tromsatlas.no, forsvarsbygg.no 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv om tiltaket berører område med militær aktivitet/installasjoner/ hensynssone 

Verdisetting Alle forsvarsområder vurderes å ha samme verdi, verdi settes til 3 

Omfang  

Ingen overlapp 0 

Lite overlapp -1 

Mindre overlapp -2 

Stor overlapp -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket vil ha innvirkning på militær aktivitet 
 
 
 
 

Forholdet til kommuneplanen/overordnet arealstrategi 

Kilder Egne planer: kommuneplan m/arealstrategi. Arealstrategien skal legges til grunn for KPA 

Beskrivelse av 
nåværende 
status 

Beskriv dagens status for området tiltaket er foreslått i.  Beskriv hva arealstrategien sier 
om tiltaket på overordnet nivå. 

Verdisetting Verdi settes til 3 

Omfang Verdisettingen baseres på lokale vurderinger som må tydeliggjøres i tekst 

Store positive konsekvenser for samfunnsutvikling 3 

Positive konsekvenser for samfunnsutviklingen 2 

Mindre positive konsekvenser for samfunnsutviklingen 1 

Ingen konsekvenser 0 

Mindre negative konsekvenser -1 

Negativ konsekvens -2 

Store negative konsekvenser -3 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Vurder om tiltaket er i samsvar/strid med kommuneplanens samfunnsdel og vedtatt 
arealstrategi. 

 

Risiko og sårbarhetsvurdering- ROS 
 

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område 

med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 

Områder kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som 

følge av natur- eller miljøforhold (jf. PBL § 28-1). ROS analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som er vesentlig for om arealet er egnet for ønsket bruk. Målet er å identifisere og 

forebygge uønskede hendelser slik at tap av liv og helse eller materielle verdier og infrastruktur kan 

unngås, eller bli så små som mulig. Risiko- og sårbarhet er et av de viktigste temaene som blir vurdert 

for hvert innspill/endringer av arealdelen. Det vil bli vurdert risiko og sårbarhet for en rekke 

hendelser for hvert forslag til nye utbyggingsområder. Dette er naturhendelser som ekstremvær 

(storm- og orkan, lyn- og tordenvær, vindutsatt, nedising, is drift), flom (flom i sjø og vassdrag, urban 

flom/overvann, stormflo/havnivåstigning), skred (snøskred og steinsprang, jord- og flomskred, 

kvikkleireskred) og virkninger som følge av klimaendringer (herunder risiko ved havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred). 
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Virksomhetsrisiko som industri og næringsliv, kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, 

forhold ved utbyggingsformålet, akutt forurensning, transport av farlig gods. Sårbarhet er 

samfunnets evne til å fungere når det utsettes for påvirkninger.  

Metodikken vi baserer analysen på er en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse utført i samsvar med 

tilrådninger fra Direktoratet for sivil beredskap. 

En ROS-analyse kan i korte trekk gjengis gjennom tre spørsmål:  

• Hva kan gå galt i et gitt område?  

• Hva er sannsynligheten for at det går galt?  

• Og hvis det går galt, hvor store blir konsekvensene? 

Analysen skal beskrive forhold som har vesentlig betydning for samfunnssikkerheten; tap av liv, 

samfunnsviktige funksjoner, skade på helse og fare for viktig infrastruktur. Skade på miljø eller ved 

tap av vesentlige materielle verdier.  Analysen kan deles opp i følgende faser: 

1. Identifisering av mulige uønskede hendelser som kan få betydning for fremtidig arealbruk 

• Er det utsatt for naturfarer?  

• Er det noe ved bruken av naboarealene som kan påvirke planområdet?  

• Hvordan vil foreslått arealbruk påvirke området og naboområdene? 

Det er aktuelt å lage temakart for viser aktsomhetsområder ol. knyttet til risiko og sårbarhet- dvs. 
både områder hvor farlige hendelser kan skje og objekter/områder som kan påføres skade. 
Basert på denne analysen avgjøres hvilke områder som skal avsettes som hensynssoner. 
 
2. Beskrive årsaker til uønskede hendelser og ta en avgjørelse på hvilke farer som skal 

analyseres i det gitte området. 

 

3. Sannsynlighet for uønskede hendelser.  

Beskrive sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan inntreffe.  Gjøres ved å vurdere årsaker 
for en mulig hendelse. Usikkerhet vil alltid være en utfordring. Beskrivelse av aktuelle avbøtende 
tiltak.  
4. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser 

Altså hva virkningen av en eller flere inntrufne hendelser kan bli. Planen som fremmes skal ikke 
sette andres eller eget liv og helse i fare, eller være en trussel mot miljø eller økonomiske 
verdier. 
5. Samlet vurdering av risiko 

Her settes konsekvens og forekomst sammen, fortrinnsvis ved bruk av risikomatrise, for å danne 
et bilde av risikoen, både for enkelttema og for årsakskjeder. 
6. Forebyggende- og konsekvensreduserende tiltak – avveining.  

I siste fasen er det viktig å se på helheten i ROS-analysen, diskutere hva som 
bør gjøres med funnene, og hvilke forebyggende- og/eller konsekvensreduserende tiltak som må 
iverksettes for å senke risikoen som er blitt avdekket, til et akseptabelt nivå. 
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Tabell 3 Aktuelle utredningstema som skal vurderes i forbindelse med ROS-analysen og oversikt over hvor 
det er hentet kunnskap og vurderingsgrunnlag. 

NATURRISIKO 

Ekstremvær (Storm- og orkan, lyn- og tordenvær, vindutsatt, nedising, is drift) 
 

Kilder Kartlegge områder som erfaringsmessig er utsatt for sterk vind (Utsatte områder), 
Lokalkunnskap, Fylkesmannen i Troms: Troms klimaprofil, www.senorge.no 

Beskrivelse av 
tema 

Er tiltaket utsatt for ekstreme vær påvirkninger. Fare for storm- og orkan, lyn- og 
torden, vind, ising, isdrift. Bølger/bølgehøyde. 

Vurdering av 
konsekvens 

Hvor sannsynlig er det at tiltaket blir utsatt for ekstremvær som kan føre til økt risiko 
for skade? Hvilke konsekvenser kan ekstremvære medføre? 

 Flom (Flom i sjø og vassdrag, Urban flom/overvann, Stormflo/havnivåstigning) 

Kilder www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/ , http://kart.dsb.no/ 
,www.kartverket.no/sehavniva/, Lokalkunnskap, Høydekoter GISLine innsyn 

Beskrivelse av 
tema 

Er tiltaket utsatt for flom? Beskrive årsaker til uønskede hendelser og ta en avgjørelse 
på hvilke farer som skal analyseres i det gitte området.  

Vurdering av 
konsekvens 

Hvor sannsynlig er det at tiltaket blir utsatt for flom som kan føre til økt risiko for 
skade? 
Hvilke skader kan flom i sjø og vassdrag, urban flom/overvann, 
stormflo/havnivåstigning medføre? 

Skred (Snøskred og steinsprang, jord- og flomskred, Kvikkleireskred) 

Kilder www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/ , http://kart.dsb.no/ ,   www.senorge.no, NGU 
løsmassekart, NVE skredatlas. Rapporter og målinger om kvikkleire 
 

Beskrivelse av 
tema 

Er det kjent skredfare (også undersjøiske skred, kvikkleire, jord- og flomskred, stein, 
snøskred ved eller nært tiltaket? 

Vurdering av 
konsekvens 

Hvor sannsynlig er det at tiltaket blir utsatt for skredfare eller kan utløse slikt? 
Hvilke konsekvenser kan et skred medføre 

  

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred. 

Kilder www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/ , http://kart.dsb.no/ ,   www.senorge.no 

Beskrivelse av 
tema 

Utbyggingsområder må ivareta hensynet til klimaendringer, herunder ekstremnedbør, 
hyppigere og større flommer, økt skredfare og stigende havnivå med påfølgende 
stormflo med tilhørende utfordringer. Det forventes at faren for jord-, flom- og 
sørpeskred øker med økt nedbørsmengde. I varmere og våtere klima vil det ofte falle 
regn på snødekket underlag. Faren for våtskred øker dermed, mens faren for tørrskred 
reduseres. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan 
utløse flere kvikkleireskred. Det er ikke forventet økt fare for fjellskred og steinskred.   

Vurdering av 
konsekvens 

Hvor sannsynlig er det at tiltaket blir utsatt for uønsket påvirkning som følge av 
havnivåstigning, stormflo, flom og skred? Hvilke konsekvenser kan dette medføre? 

Andre naturhendelser (Skog- og Lyngbrann) 

Kilder Lokalkunnskap 

Beskrivelse av 
tema 

Er det fare for skog- og/eller lyngbrannkjent ved eller nært tiltaket? 

Vurdering av 
konsekvens 

Hvor sannsynlig er det at tiltaket blir utsatt for skog- og lyngbrann eller kan utløse 
slikt? Hvilke konsekvenser kan en skog- og lyngbrann medføre? 

VIRKSOMHETSRISIKO (MENNESKESKAPT RISIKO) 

Industri og næringsliv 

Kilder Lokalkunnskap, beredskapsplaner, Barents watch 

Beskrivelse av 
tema 

Er det annen industri, næringsliv eller lignende typer tiltak som kan medføre en fare 
for det planlagte tiltaket (utslipp av farlige stoffer, akutt forurensning, brann, 
eksplosjon i industri tankanlegg, oljeterminal, LNG anlegg, raffineri, fyrverkeri- eller 
eksplosivlager forurensning, eksplosjonsfare ol.).  Er det virksomhet som forvalter 
kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur?  

http://www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/
http://kart.dsb.no/
http://www.kartverket.no/sehavniva/
http://www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/
http://kart.dsb.no/
http://www.senorge.no/
http://www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/
http://kart.dsb.no/
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Vurdering av 
konsekvens 

Hvor sannsynlig er det at tiltaket blir utsatt for risiko som følge av nærliggende 
industri/næringsliv? Hvilken skade kan nærliggende industri påføre tiltaket? Beskriv 
type risiko, mulige skader ol. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

Kilder www.marinetraffic.com/no, Vannmiljø Miljødirektoratet, kommunale registreringer 

Beskrivelse av 
tema 

Helse og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, Sykehus, sykehjem eldreboliger, 
skoler og barnehager innenfor planområdet? 
Er det sårbar infrastruktur (strøm/energi, kabler, rør, gass, drikkevannskilder, 
kraftverk, høyspentledninger, trafoer, dammer ol.) i området? Beskriv type risiko, 
mulige skader ol. 

Vurdering av 
konsekvens 

Hvor sannsynlig er det at tiltaket blir utsatt for risiko som følge av trafikk? Risiko i 
forhold til kritisk infrastruktur? Kan tiltaket medføre økt risiko? 
Hvilke konsekvenser kan eventuelle hendelser medføre? 

Forhold ved utbyggingsformålet 

Kilder Planforslag 

Beskrivelse av 
tema 

Vil utbygging medføre nye risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet? 
Vil plassering føre til at tiltaket er utsatt for trafikk som kan lede til risiko, som f.eks 
Transport: større ulykker på veg, bane, luft, sjø), Svikt i vannforsyning, bortfall av 
energiforsyning/telekom/IKT, svikt i avløpshåndtering/overvannshåndtering, svikt i 
fremkommelighet for personer og varer, svikt i nød- og redningstjenesten, kollisjon 
mellom oppdrettsanlegg og skipstrafikk?  
Nye utbyggingsområder vurderes i forhold til krav til utrykningstid (brann og 
ambulanse). I forhold til DSB veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging skal 
innsatstid for utrykningskjøretøy ikke overstige 10 minutter i konsentrert bebyggelse, 
20 minutter i tettsteder. Innsats utenfor tettstedene bør ikke overstige 30 minutter. 
Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag, 
Kraftlinjer og transformatorer. 

Vurdering av 
konsekvens 

Hvor sannsynlig er det at tiltaket blir utsatt for risiko som beskrevet? 
Kan tiltaket medføre økt risiko for omkringliggende formål/samferdsel/kritisk 
infrastruktur (for eksempel sjøkabler)? Ev. støy, lys og støvpåvirkning, forurensning 
som følge tiltaket?  
Hvilke konsekvenser kan eventuelle hendelser medføre? 

Akutt forurensning, transport av farlig gods 

Kilder grunnforurensning.miljodirektoratet.no/, vannmiljo.miljodirektoratet.no/ Kystverkets 
beredskapsplaner mot akutt forurensning. 

Beskrivelse av 
tema 

Er det kjente forurensningskilder ved eller nært tiltaket? Transport av farlig gods? 
 

Vurdering av 
konsekvens 

Hvor sannsynlig er det at tiltaket blir utsatt for forurensning fra beskrevne kilder? 
Hvilke konsekvenser kan eventuelle hendelser medføre? 
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Risikoforhold som bør vurderes i samlet vurdering:  

 

Terror og sabotasje, Sårbare objekt, Manglende tilgjengelighet for nødetater og Brann. 

Sannsynlighetsvurdering 

Sannsynlighet brukes som et mål på hvor trolig man mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 

inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt tilgjengelig kunnskapsgrunnlag. 

Sannsynlighetskategoriene avhenger av hvilken type hendelse det gjelder.  Tabellene nedenfor viser 

sannsynlighet for ulike typer hendelser, generell sannsynlighet, flom/stormflo og skred. Tabellene for 

flom og skred benyttes for å fastsette sikkerhetsklasse dersom området er utsatt for flom eller skred.  

Sannsynlighets-
kategori plan ROS 

Tidsintervall 
Sannsynlighet (pr.år) 

Høy Oftere enn 1 gang pr 10 år >10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 1-10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år <1 % 

Sannsynlighets-kategori flom og stormflo:  
Sannsynlighets-
kategori flom og 
stormflo 

Tidsintervall 
Sannsynlighet (pr.år) 

Høy 1 gang i løpet av 20 år 1/20 

Middels 1 gang i løpet av 200 år 1/200 

Lav 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000 

Sannsynlighets-kategori skred:  
Sannsynlighets-
kategori skred 

Tidsintervall 
Sannsynlighet (pr.år) 

Høy 1 gang i løpet av 100 år 1/100 

Middels 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000 

Lav 1 gang i løpet av 5000 år 1/5000 

Konsekvensvurdering er den virkningen uønskede hendelser kan få i planområdet.   

Konsekvenstype 
Konsekvens-  
kategori 

Liv og helse Stabilitet Materielle verdier 
 

Forurenset grunn 

Høy 
Personskade som 

medfører død 
eller varig mén; 

mange skadd 

Alvorlig og eller 
langvarig svikt i 

kritiske 
samfunnsfunksjoner  

Store økonomiske tap 
pga. skade/tap av 

eiendom 

Stor fare for miljøskade, 
langvarig og alvorlige 

skader, og eller 
spredning av 
forurensning 

Middels Personskade som 
medfører varig 

mén; ingen 
dødsfall 

Svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner 

Moderate økonomiske 
tap pga. skade/tap av 

eiendom 

Fare for miljøskade 
og/eller spredning av 

forurensning 

Lav 
Ingen fare for liv 

og helse 

Ingen/liten fare for 
svikt i kritiske 

samfunnsfunksjoner 

Ingen/små økonomiske 
tap pga. skade på 

eiendom 

Ubetydelig miljøskade 
og/eller fare for 

spredning av 
forurensning 

Risikomatrise 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Risikoene illustreres ved hjelp av en risikomatrise. 
Risikomatrisen som benyttes er en bearbeidet versjon av en matrise hentet fra Samfunnssikkerhet i 
kommunenes arealplanlegging (DSB, 2017), der det er lagt til farger for å illustrere risikokategoriene 
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Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre når det 
gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Hensikten er ikke 
å sammenligne mellom konsekvenstyper.   

S 
A 
N 
N 
S 
Y 
N 
L 
I 
G 
H 
E 
T 

                                      KONSEKVENSER 

Type 
Kategori 

 

Lav 
 

middels høy 

Høy 
>10 % 3 5 9 

Middels 
1-10 % 2 4 6 

Lav 
<1 % 1 2 3 

  
Hendelser i røde felt:  

 
Høy risiko, tiltak nødvendig for å hindre alvorlige hendelser. Evt. flytte tiltak  

 Hendelser i gule felt:  Middels risiko, tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 
 Hendelser i grønne felt:  Lav/akseptabel risiko, tiltak ikke nødvendig  

 

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på relevant 

kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaringer fra tilsvarende situasjoner, vil påvirke usikkerhet. 

For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av klimaendringer, vil det være 

usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til framtidig sannsynlighet. Mangel på 

kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for 

aktuelle hendelser. 

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor det er 

hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridiske bindende delen av kommuneplanen (plankart og 

bestemmelser). 

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom 

Byggeteknisk forskrift (TEK 17), kapittel 7. 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven 
Tiltak som gjør inngrep i et naturområde skal vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 

skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som 

berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. 

§8 Tiltakets/inngrepets virkning på natur 

Gi en beskrivelse av naturtype og naturmangfold i området som omfatter tiltaket.  Beskriv også området rundt 

og evt. naturverdier som kan bli påvirket av tiltaket.  Hvilken tilstand har naturmangfoldet? Er det sjeldne 

naturtyper, arter, verneområder, osv.? Beskriv kildene til informasjon. 

Beskriv hvilken effekt tiltaket/inngrepet vil ha på naturmangfoldet? Vil det fortrenge arter, dele opp 

leveområder, hindre vandring, ødelegge områder som er viktig i livssyklusen til arter (hekkeområder, 

gyteplasser, spillplasser og oppvekstområder) 

§10 Samlet virkning på naturmangfoldet 
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Vurder det konkrete tiltaket/inngrepet sammen med andre tilvarende tiltak/inngrep og andre typer tiltak og 

påvirkningsfaktorer som påvirker det samme naturmangfoldet. Er det mange faktorer som drar i samme 

retning og påvirker det samme naturmangfoldet negativt? 

Hvis det ikke er andre påvirkningsfaktorer: "Det aktuelle naturmangfoldet påvirkes ikke av andre tiltak/inngrep 

eller av andre påvirkningsfaktorer, jf. naturmangfoldloven § 10." 

§9 Føre-var-prinsippet 

Anvendes når man mangler kunnskap om natur eller virkning på naturen samtidig som man har grunn til å tro 

at det er risiko for vesentlig skade skal man anvende føre-var-prinsippet.   

Beskriv hva som er grunnlag for å anvende føre-var-prinsippet, enten det er leveområde for en art, eller mulig 

virkning fra tiltaket.  Begrunn hvor sannsynlig man anser risikoen for å være.  Det må være en viss sannsynlighet 

for at skaden inntreffer dersom føre-var-prinsippet skal tillegges vekt. 

Er det lite sannsynlig at tiltaket vil føre til skade skal prinsippet tillegges mindre vekt.  Hvis skadeomfanget kan 

bli stort skal prinsippet tillegges stor vekt. 

Hvis man anser at det ikke er nødvendig å benytte § 9 kvitteres det ut. 

Konklusjon:   

Skriv en oppsummering av vurderingen og en endelig konklusjon på vurderingene i forhold til naturmangfoldet.  

Det kan samtidig være naturlig å gjøre avveining opp mot andre samfunnsinteresser. 

 

En positiv vurdering kan gis med vilkår: 

§11 Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Her beskrives vilkår som settes tilknyttet tillatelsen for å begrense eventuell skade.  De vilkår som settes må 

være forholdsmessig sett ut fra sakens omfang og karakter.  Vilkårene må ha en saklig sammenheng med det 

tillatelsen gjelder og den skade som kan inntreffe.  

Vilkårene avsluttes med: «Kostnadene knyttet til vilkårene skal dekkes av tiltakshaver, jf. Naturmangfoldloven § 

11.» 

§12 Miljøforsvarlig driftsmetoder, teknikk og lokalisering 

Her beskrives vilkår som kan pålegge bruk av miljøvennlig teknikker, eller vilkår om spesifikke tider/forhold som 

må unngås (F.eks. bygging i hekketiden) eller alternativ lokalisering/trase. 
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SAMLET VURDERING OG AVBØTENDE TILTAK: 
 

Kilder Sammenstill og presenter konsekvens fra alle fagutredningene. Sammenstillingen 
skal gjøres i henhold til mal modifisert i henhold til M-1941.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriterier for samlet 
konsekvens 

Konsekvensutredningene, ROS analyse og utredningene etter naturmangfoldloven 
er utarbeidet av fagkyndige og kan være omfattende og teknisk krevende å lese. 
Derfor er det viktig at fagutredningene oppsummeres på en god og lettlest måte. 
Oppsummeringen og presentasjonen av fagutredningene skal tilpasses lesere som 
ikke har faglig kompetanse innenfor de ulike fagtemaene. Det er derfor viktig å 
unngå faguttrykk og tungt faglig språk. Presentasjonen skal gi det faglige grunnlaget 
for ansvarlig myndighet, som skal avgjøre om planen eller tiltaket skal gjennomføres 
eller ikke. 
 
Det er viktig at vurderinger, konklusjoner og rangeringer fra de ulike fagtema tas inn 
uten endringer. Det er kun vurderinger og vektinger mellom de ulike fagtemaene 
som skal presenteres i en sammenstilling. Et viktig prinsipp for sammenstillingen er 
at fagtema med de tre alvorligste konsekvensgradene (kritisk, svært stor og stor 
negativ konsekvens) ikke kan utlignes av lavere eller positive konsekvensgrader. 
Dette prinsippet er viktig for at nasjonale og internasjonale verdier ikke skal 
forsvinne i sammenstilling, men synliggjøres for beslutningstaker. 
 
Fagtema som er gitt konsekvensgrad kritisk negativt betyr at gjennomføring av 
alternativet medfører forringelse eller ødeleggelse av internasjonalt eller nasjonalt 
viktig verdier. Eksempelvis inngrep i nasjonalparker eller nasjonale laksefjorder.  
Det samme gjelder for alternativ hvor fagtema her konsekvensgrad svært stor 
negativ, som innebærer forringelse eller ødeleggelse av nasjonalt viktige verdier. 
Stor negativ konsekvens innebærer forringelse eller ødeleggelse av regionalt eller 
nasjonalt viktige verdier. Det er gitt et unntak hvis et alternativ inneholder maks et 
fagtema med konsekvensgrad alvorlig, da kan samlet konsekvens settes til middels 
negativ. 
 
Det er viktig å begrunne valg av samlet konsekvens og hvilke verdier som er vektlagt 
for den samlede konsekvensen.  
For å vurdere samlet konsekvensgrad for et tiltak skal følgende kriterier benyttes: 
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Det gis en 
konklusjon/anbefali
ng med følgende 
alternative utfall Jf. 
plan- og 
bygningsloven § 11-
14 andre avsnitt 

 

Alternativer:  Virkning: 

Innspillet tas til følge. Inntas i arealdelen med vilkår, evt. krav 
om reguleringsplan. 

Innspillet tas delvis til følge. Inntas delvis i arealdelen med redusert/ 
endret areal og med evt. krav om 
reguleringsplan. 

Innspillet er innenfor regulert 
område og tas dermed ikke til følge. 

Tas ikke inn i arealdelen, men kommunen 
er åpen for å innta innspillet i 
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reguleringsplan/kommunedelplan 
dersom denne endres. 

Innspillet tas ikke til følge. Tas ikke inn i arealplanen ut fra angitt 
grunn. 

Innspillet tas til 
orientering/kommentar. 

Innspillet har slik karakter at det ikke er 
angitt at det bør gi konkrete utslag for 
arealene, eller planens bestemmelser og 
retningslinjer. 

 

 

 

 

Mal for vurdering 

 
Nr., område og tiltak 

Gjeldende planstatus Forslag til ny arealbruk 

«Kartutsnitt» 
 
Nåværende planformål:  
 
«Tekst» 
 

«Kartutsnitt» 
 
Foreslått planformål:  

 
«Tekst» 

 

Nummer: 5421- 
Gnr/bnr.: 
Arealstørrelse: 
Forslagsstiller:   
Journalnummer: 
 
Områdebeskrivelse:  
 
 
 

Konsekvensutredning                                    
Tema 
 

Konsekvens 
(verdi x omfang)/3 

Kunnskapsgrunnlag, drøfting inkl. evt. usikkerhet 

SÅRBARE VERDIER 
Naturmangfold jf.  
naturmangfoldloven 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Økosystemtjenester Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Nasjonalt og internasjonalt 
fastsatte miljømål. En 
bærekraftig Senja-region 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Vannmiljø (økologisk og kjemisk 
tilstand) 

 
Konsekvenser: 
 

Dagens tilstand: 
Påvirkning: 
Tilpasninger/tiltak: 
§ 12-vurderinger: 
Rangering av alternativ: 
Usikkerhet/behov for videre undersøkelser: 



63 

 

 

 
Anadrom laksefisk Verdi: 

Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Gyte- og oppvekstområder for 
marin fisk 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Jord (jordvern) og skog(skogvern)  Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Forurensning (utslipp til luft, 
herunder klimagassutslipp, 
forurensning av vann og grunn, 
samt støy- og lysforurensning). 

 
Konsekvenser: 
 

 

Kulturminner og kulturmiljø, 
samisk kulturgrunnlag 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Landskap Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Friluftsliv  Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Funksjonell strandsone Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Reindrift Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett (Universell 
utforming) 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Barn og unges oppvekstsvilkår og 
nærmiljø 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Eldre – Leve hele livet Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

NÆRINGSAKTVITET OG OFFENTLIGE INTERESSER 
Fiskeri Verdi: 

Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Lokalt og samisk 
naturgrunnlag/sjølaksefiske/ 
fritidsfiske/turistfiske 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
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Havbruk Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Reiseliv 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Næringsliv og sysselsetting, 
konkurranseforhold 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Transportbehov, energi-forbruk 
og energiløsninger 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Teknisk og sosial infrastruktur, 
tilgjengelighet for alle 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Havner, farled, hvit sektor 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Forsvaret 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Forholdet til politiske føringer gitt i samfunnsdel og planprogram m/overordnet arealstrategi, kst. sak. 70/2022 
den 30.06.2022 

Samfunnsdel og overordnet 
arealstrategi for Senja kommune 

Verdi: 
Omfang: 
Konsekvenser: 
 

 

Risiko- og sårbarhetsvurdering 

NATURHENDELSER 

Hendelse Beskrivelse Tema  S K R Usikkerhet Tiltak 
Ekstremvær (Storm- og orkan, lyn- og tordenvær, vindutsatt, nedising, is drift) 

  

Liv/helse 

 

  

  Stabilitet   
Materielle 
verdier 

  

Flom (Flom i sjø og vassdrag, Urban flom/overvann, Stormflo/havnivåstigning) 

  

Liv/helse 

 

  

  
Stabilitet   
Materielle 
verdier 

  

Skred (Snøskred og steinsprang, jord- og flomskred, Kvikkleire) 

  

Liv/helse 

 

  

  
Stabilitet   
Materielle 
verdier 

  

Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred. 

  

Liv/helse 

 

  

  
Stabilitet   
Materielle 
verdier 

  

Andre naturhendelser: Skog- og lyngbrann 

  Liv/helse      
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Stabilitet   
Materielle 
verdier 

  

VIRKSOMHETSRISIKO (MENNESKESKAPT RISIKO) 

Hendelse Beskrivelse Tema  S K R Usikkerhet Titak 
Industri og næringsliv (Utslipp av farlige stoffer, akutt forurensning, brann, eksplosjon i industri: tankanlegg, oljeterminal, LNG 
anlegg, raffineri, fyrverkeri- eller eksplosivlager) 

  

Liv/helse 

 

  

  
Stabilitet   
Materielle 
verdier 

  

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur (Helse og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, sykehus, sykehjem 
eldreboliger, skoler og barnehager innenfor planområdet? Er det sårbar infrastruktur (strøm/energi, kabler, rør, gass, 
drikkevannskilder, kraftverk, høyspentledninger, trafoer, dammer, transportårer (bru), ol.) 

  

Liv/helse 

 

  

  
Stabilitet   
Materielle 
verdier 

  

Risiko forhold ved utbyggingsformålet (Transport: større ulykker på veg, bane, luft og sjø. Svikt i vannforsyning, bortfall av 
energiforsyning/telekom/IKT, svikt i avløpshåndtering/overvannshåndtering, svikt i fremkommelighet for personer og varer, svikt i 
nød- og redningstjenesten, kollisjon mellom oppdrettsanlegg og skipstrafikk?  
Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag, kraftlinjer og transformatorer.  

  

Liv/helse 

 

  

  
Stabilitet   
Materielle 
verdier 

  

Akutt forurensning, transport av farlig gods (Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet, Transport av farlig gods) 

  

Liv/helse 

 

  

  
Stabilitet   
Materielle 
verdier 

  

Hovedrisiko og 
anbefalte tiltak 

 
 
 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven (NML, prinsippene i loven §§ 8-12) 

 
 

SAMLET VURDERING OG AVBØTENDE TILTAK: 
 

Positive konsekvenser 
 
Negative konsekvenser 
 
Forslag til avbøtende tiltak 
 
Usikkerhet 
 
Vurdering av alternativer 
 
Samlet vurdering 
 
 

KONKLUSJON 
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