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Dato: 10.12.2021 

Tilsvar/utvidet vurdering av KU-plikt 
Det refereres til tidligere dokumenter i saken, herav planinitiativ dat. 05.10.2021. Oppstartsmøte ble holdt 
18.10.2021. I møtet meldte kommunen at de enda ikke hadde gjort vurdering av KU-forskriften, og at de måtte 
gjøre det før varsel om oppstart. I referat fra oppstartsmøte datert 23.11.2021 konkluderte kommunen med 
KU-krav i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger §6b vedlegg l, punkt 25. 

Forslagstillers vurdering av KU-plikt i planinitiativ 
Vurderer at det ikke blir krav om KU ihht § 6b eller §8. 

Fra planinitiativet: 

Vedlegg l: «Eventuelle relevante treff ville vært punkt 25: nye- bolig og fritidsområder som ikke er i samsvar med 
overordna plan. Områder der det skal utvides med hytter ses i sammenheng med allerede etablerte hytteområder, 
det er også regulert til bolig langs FV - nye områder er til sammen under 15 daa.» 

Vedlegg ll: «Relevante treff ville vært turisme og fritid punkt c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige 
områder og tilknyttet utbygging. Men siden planen samsvarer med det turistformål som gjelder (camping og 
friluft) og heller ikke vil overskride 15 daa av områder som ikke er regulert til utbygging, vurderes planen heller 
ikke å medføre krav om konsekvensutredning jf forskriftens vedlegg ll.»   

«I og med at dette er en videreutvikling av et eksisterende reiselivsanlegg, anses det som at den prinsipielle bruken 
av området ikke er et utredningstema eller at det vil medføre vesentlige nye virkninger.» 

Kommunens vurdering av KU-plikt 
Planinitiativet er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8. I deler av planområdet skal det 
legges til rette for nye fritidsboliger. Dette samsvarer ikke med overordnet plan, og ihht KU-forskriftens §6 b jf 
forskriftens Vedlegg I pkt. 25 utløser dette krav om konsekvensutredning.   

Dialogmøte 
På bakgrunn av kommunens og forslagstillers vurdering av KU-plikt, ble det holdt et dialogmøte mellom 
forslagstiller og kommunen 03.12.2021 for å diskutere kompleksitet, sakens karakter, omfang av en eventuell 
KU, og KU-tema. I møtet ble det diskutert rundt planen og tolkninger av forskriften og paragrafen. Konkrete KU-
tema ble ikke diskutert. Det ble konkludert med at forslagstiller skulle komme med et tilsvar til kommunens 
vurdering, med utdypet redegjørelse for hvorfor vi mener kravet om KU ikke nødvendigvis utløses.  

Redegjørelse 
Forskriftens vedlegg l punkt 25:  
«Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan» 

• Punktet kan tolkes slik at alle nye tiltak som omfatter fritidsbebyggelse/bolig og som ikke er regulert i
overordnet plan medfører KU-krav med planprogram. Dette uavhengig av størrelse og kompleksitet.

• Punktet kan tolkes ut fra kompleksitet og arealsituasjonen i området, og det er på bakgrunn av dette vi
vurderer at kravet om full KU og planprogram ikke nødvendigvis slår inn. Under er dette punktvis
kommentert.
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o Nye områder
Omsøkte plan legger ikke til rette for nye bolig- eller fritidsbolig-områder. Det er allerede
fritidsboliger og boliger i området. Nye formål er i hovedsak lagt tilgrenset disse områdene.

Aktivitet i området er i størst grad næring, camping og hytteliv i dag. Samt brukes grøntområdene 
rundt hyppig, spesielt i sommerhalvåret. Omsøkte plan vil ikke legge til rette for en helt ny 
aktivitet.  

Det er etablert vei til hytteområdet i nordøst, samt boligene langs fylkesvegen. For eksisterende 
hyttetomt nordvest går det en opptråkket sti/kjerrevei. Det er etablert infrastruktur til disse 
områdene som det er mulig å koble seg på/videreutvikle.  

o Størrelse/utvidelser
Samlet er det 12.3 daa bolig og fritidsbebyggelse som ikke samsvarer med gjeldende plan.

Fritidsformål som ikke samsvarer med gjeldende plan er totalt 10,7 daa. 
Fritidsbebyggelse er lagt som utvidelse av hytteområdet i nordøst samt nordvest. Det er kun et 
felt på 2,2 daa fritidsbebyggelse som ikke konsentreres direkte til eksisterende. 

Boligformål ikke i samsvar med eksisterende plan er 1,6 daa. Boligformål er lagt som utvidelse av 
eksisterende langs fylkesvegen, dette ønskes kombinert med næringsformål.  

Eksisterende områder vises i sterk farget flate, nye områder vises i lyse farger. 

gult: bolig, oransje: fritidsbolig 

o Gjeldende plan
Gjeldende detaljreguleringsplan for området er Finnlandsneset fra 1993. Området er regulert
til campingplass, friluftsområde, fritidsbolig og bolig. I dag er store deler av planen
gjennomført i den grad at alle utbyggingsområder er utnyttet. Nye hytter i konsentrasjon av
disse må altså forholde seg til arealsituasjonen, og de vil ikke beslaglegge nye, urørte
områder.

2,2 daa 

6,6 daa 
2,0 daa 
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o Tidligere forskrift med veiledningsmateriell
Ved revisjon av forskriften 2017 ble det lag til grunn at KU-kravet er ment nye
bolig/fritidsboligområder av en viss størrelse. Departementet la derfor til grunn at
bestemmelsen i vedlegg l, punk 25 gjelder områder som er på 15 dekar eller mer
(størrelseskriteriene fra 2014-forskriften §2 bokstav b).

Veileder om konsekvensutredning 2021 kap. 7.1.3.:
s. 40:

«(…) Departementet mener derfor at 15 dekar kan være et passende utgangspunkt for hva som 
kan defineres som et område på en viss størrelse. Ettersom det ikke er angitt noen 
størrelsesgrense i forskriften, vil ikke grensen som er avledet av tidligere forskrift og 
forarbeidene til siste lovendring, være absolutt, men må vurderes i den enkelte plansak. En slik 
konkret vurdering vil kunne innebære at også utbygging av områder under 15 dekar kan falle 
inn under bestemmelsen dersom for eksempel viktige naturverdier blir negativt påvirket.»  

s. 41:
«Ved utvidelse av eksisterende bolig- og fritidsboligområder, må utvidelsen i seg selv være av 
en viss størrelse og omfatte et område som tidligere ikke er avsatt til utbyggingsformål for at 
regulering kommer inn under bestemmelsen.» 

I siste veileder tydeliggjøres det at 15 daa ikke er en absolutt grense for vurdering av om KU-
plikten trer inn. Men det tydeliggjøres også at størrelse og kompleksitet må vurderes i hver enkelt 
plansak, og at utvidelse av eksisterende felt i seg selv må være av en viss størrelse. Når det i 
denne saken gjelder eksisterende hytteområder (og bolig), under 15 daa – er det etter vår 
mening i større grad snakk om utvidelse av eksisterende områder, heller enn etablering av nye.  

o Andre vesentlige interesser
Det er ikke verneområder etter naturmangfoldloven eller markaloven, ingen utvalgte naturtyper,
prioriterte arter. Det er ikke områder og kulturmiljø vernet eller fredet etter kulturminneloven.
Det er ikke snakk om større disponering av arealer avsatt til landbruk, reindrift eller natur.

Av interesser er det tilsynelatende i størst grad kulturminner som berøres ettersom det er flere 
lokale kulturminner i området fra andre verdenskrig. Disse er ikke ilagt vern eller fredning, men 
har lokal verdi. Forslagstiller ønsker å ta vare på mange av minnene som en ressurs hvor det byr 
på opplevelser og samtidig gir kunnskap om historien. Forslagstiller har egeninteresse i å forvalte 
disse godt. 

Områder som er utbygd  Gjeldende reguleringsplan (1993) 
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Det er registrert beiteområde for reindrift (oksebeiteland), på ytterkanten av planområdet mot 
nord, herunder deler av eksisterende hyttefelt, der det søkes utvidet. Planinitiativet vil ikke i 
nevneverdig grad virke negativt på beiteressursene ettersom aktiviteten konsentreres, og ikke vil 
dele og splitte opp arealer. Tiltak berører heller ikke trekk- eller flyttlei. Vurdering av virkning vil 
redegjøres for nærmere i planbeskrivelsen. 

Konklusjon 
Ovenfor er våre kommentarer som bakgrunn for vår vurdering av vedlegg l punkt 25. Basert på 
størrelse, aktivitet, arealsituasjon og kompleksitet mener vi det ikke nødvendigvis må kreves full 
KU med planprogram etter forskriftens §6b. 
Om kommunen fortsatt vurderer at vesentlige interesser, miljø eller samfunn blir betydelig 
berørt, kan KU-kravet vurderes ihht til vedlegg ll, punkt 12 c) feriebyer, hotellkomplekser utenfor 
bymessige områder, og tilknyttet utbygging. For vår vurdering av dette punktet vises det til side 1 
i dette dokument.  

Om kommunen vurderer KU-krav (ihht. §6b eller §8) ber vi om at det tydelig fremgår hvilke tema 
som skal utredes.  

Andre dokumenter/rapporter som skal utarbeides som del av planforslag: 
VA-rammeplan 
Områdestabilitet/ sikker byggegrunn  
Miljøtilstand/grunnforhold i sjø 

Med vennlig hilsen 
Marion Olsen 

Plankonsulent 
For Fjellknatt Arkitektstudio AS 
E-post:  marion@fjellknatt.no 
Mobil: +47 413 87 786 
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Svar på redegjørelse - KU-vurdering for Finnlandsneset 

 
Vi viser til vårt referat av 23.11.21, dialogmøte 03.12.21 og deres redegjørelse/tilsvar av 
10.12.21. 
 
Bakgrunnen for diskusjonen og deres redegjørelse er at initiativtaker ikke er enig i kommunens 
vurdering av krav om KU for planarbeidene.  
Kommunen har i referatet konkludert med at planarbeidet vil utløse krav om KU siden det i 
deler av planområdet skal legges tilrette for nye fritidsboligområder. Dette kravet er hjemlet i 
KU-forskriftens §6 b jf pkt 25 i forskriftens vedlegg I.  
 
Avklaring av påstand: 
Det hevdes flere plasser i redegjørelsen at det ikke er snakk om å ta nye områder i bruk til bolig- 
eller fritidsboligformål. De aktuelle arealene er i dag regulert til friluftsområder, og da er det 
nye områder som ønskes regulert til bolig- eller fritidsboligformål. Dette er uavhengig av om 
områdene grenser til eksisterende bolig- eller fritidsboligområder.  
 
Formålet med KU-forskriften (§1) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke 
vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres. 
 
I KU-forskriftens § 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram 
eller melding heter det i pkt b at reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i 
vedlegg I alltid skal konsekvensutredes med unntak av når det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 
planen.  
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Områdene hvor det ønskes regulering til fritidsformål er i gjeldende plan regulert til 
friluftsformål, og gir relevant treff i pkt 25 i vedlegg I i forskriften. Det er slik sett ikke tvil om at 
når forskriften tolkes direkte vil planen bli omfattet av krav om KU.  
 
Tidligere grense på 15 daa ift om en plan skulle omfattes av KU-krav er tatt ut av forskriften. I 
veiledningen til forskriften sies det at størrelsen kan være et passende utgangspunkt for hva 
som kan defineres som et område på en viss størrelse. Det sies også at en slik vurdering vil 
kunne innebære at også utbygging av områder under 15 dekar kan falle inn under 
bestemmelsen dersom for eksempel viktige naturverdier blir negativt påvirket.  
Fra veilederen heter det også at slik bestemmelsen er formulert kan den komme til anvendelse 
ved endring av arealformålet i en reguleringsplan fra annet utbyggingsformål til bolig eller 
fritidsbolig, dersom reguleringsplanen legger til rette for en mer omfattende utbygging enn hva 
som tidligere lå til grunn. Det forutsettes i slike tilfeller at planen er i strid med overordnet plan 
på vesentlige punkter, og endringen er KU-pliktig dersom området er 15 dekar eller mer, eller 
dersom viktige natur- eller samfunnsverdier blir negativt påvirket. 
 
En nærmere vurdering av områdene som ønskes regulert til bolig- og fritidsboligformål viser at 
disse isolert sett ikke vil utløse krav om KU etter forskriften med veileder. Vurderingen er gjort 
etter områdenes samlede størrelse (under tidligere grense på 15 dekar) og at det ikke er kjente 
tema innenfor de aktuelle områdene som gir krav om konsekvensutredning.  
 
Konklusjon: 
Kommunens vurdering ift KU-forskriftens §6 pkt b er etter en samlet vurdering av tiltakets 
omfang og virkning at nye bolig- og fritidsboligområder ikke utløser krav til KU etter denne 
bestemmelsen. 
 
 
I forskriftens § 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn heter det i pkt a at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram 
eller melding. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 
planen.  
Relevant treff her vil være pkt 12 c og pkt 13 i vedlegg II til forskriften. Pkt 12 c omfatter 
feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging mens pkt 13 
omfatter utvidelse eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II som kan få vesentlige 
virkninger. 
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De planlagte tiltakene innenfor BFT1 (rorbuer / utleieenheter) er en vesentlig endring ift dagens 
reguleringsformål som er friluftsområde. Planlagt tiltak vil også gi virkning for området i sjø. 
Kommunens vurdering etter forskriftens § 8 er at relevante tema knyttet til planlagt 
reguleringsformål og dets virkning skal beskrives.  
 
I planinitiativet er det beskrevet at vesentlige tema vil bli belyst gjennom ROS-analyse, NML-
vurdering og andre konkrete vurderinger i prosjektet. Med dette som bakgrunn finner 
kommunen at tiltaket ikke utløser krav til KU etter denne bestemmelsen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Uthaug 
rådmann Kjell Rune Marthinsen 
 enhetsleder teknisk 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
FINNLANDSNES EIENDOM AS Heimveien 122 9311 BRØSTADBOTN 
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