
Skjema: Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller 

jf. KU-forskrift § 9 

Forslagsstiller fyller ut de gule feltene. 

§ 9. Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 

vurdering etter § 11 eller § 12 

For planer etter plan- og bygningsloven skal opplysninger etter denne paragrafen foreligge før 

oppstartsmøte, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. For tiltak etter andre lover skal opplysningene 

foreligge senest ved søknad om tillatelse. Forslagsstiller skal også selv gjøre en foreløpig vurdering av 

om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10. Basert på kjent 

kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 

rivningsarbeider 

b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 

produksjon av avfall 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser. 

Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn jf. KU-forskrift § 10 
Vurdering gjelder Langfjordveien Østre del III, sak nr: 17/2270

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal 
det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets 
lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til 
egenskaper ved virkninger nevnt i fjerde ledd. 

(KU-forskrift §10, 2. ledd) Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: Sett kryss
ved treff 

Størrelse, planområde og utforming

Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske 
ressurser 

Avfallsproduksjon og utslipp

Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer

(KU-forskrift §10, 3. ledd) Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en 
vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med: 

Sett kryss
ved treff 

Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, 
nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet 
etter kulturminneloven 

Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor 
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige 
for friluftsliv 

Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 



eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. 

Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet

Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning 

Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp

Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom

(KU-forskrift §10, 4. ledd) Vurdering

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal 
konsekvensutredes, skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for 
at virkningene inntreffer og når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller 
begrense dem, om virkningene strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av 
forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

Vurdering:  Planen vurderes slik at den ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Utført av:      Arnt Pedersen                                                     Dato: 01.11.2017


