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Vurdering av KU – Vassfjellet skisenter 
 
Bakgrunn: 
I følge møtereferatet fra oppstartsmøtet som ble avholdt i 2012, ble opprinnelig planområde 
vurdert til at det ikke var behov for konsekvensutredning og med følgende begrunnelse: 
«Området er vist i kommuneplanens arealdel og er konsekvensutredet på det nivået. 
Reguleringsplanen utløser derfor ikke konsekvensutredning etter KU-forskriften.» 
Det er således valgt å fokusere på selve utvidelsen når KU-forskriften vurderes på ny, for å se 
om det innlemmede arealet vil medføre krav til KU. 
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§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 
 
Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

a) kommuneplanens arealdel etter  
§ 11-5 og regionale planer etter  
plan- og bygningsloven § 8-1,  
kommunedelplaner etter § 11-1,  
og områdereguleringer etter  
§ 12-2 når planene fastsetter  
rammer for tiltak i vedlegg I og II 

 

Ikke aktuelt 

b) reguleringsplaner etter  
plan- og bygningsloven for tiltak i  
vedlegg I. 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 

 

Ingen tiltak jf vedlegg I.  

c) tiltak i vedlegg I som behandles  
etter andre lover enn plan- og  
bygningsloven. 

 

Ingen tiltak som behandles etter andre lover 
enn Plan- og bygningsloven. 

 
 
§ 7.Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke 
ha melding 
 
Følgende tiltak og planer etter andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha 
melding: 

a) tiltak i vedlegg II som behandles  
etter energi-,  
vannressurs- eller  
vassdragsreguleringsloven 

 

Det planlegges ingen tiltak som behandles 
etter energi-,  
vannressurs- eller  
vassdragsreguleringsloven. 

b) planer og programmer etter andre  
lover som fastsetter rammer for  
tiltak i vedlegg I og II og som  
vedtas av et departement. 

 

Ingen planer etter andre lover som fastsetter 
rammer for tiltak i vedlegg I og II og som 
vedtas av et departement. 
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§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn 
 
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 
10, men ikke ha planprogram eller melding: 
a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II.  

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.  

 

Vedlegg II punkt 12. turisme 
og fritid: 
 
Hoppbakker, 
skianlegg og skiheiser, 
taubaner og tilknyttet 
utbygging. 
 
Området er vist i 
kommuneplanens arealdel og 
er konsekvensutredet på det 
nivået. Den ordinære delen av 
planområdet ble vurdert til at 
det ikke var krav om KU. Den 
utvidede delen av 
planområdet vil kunne 
komme i konflikt med 
kommuneplanen, hvor arealet 
er avsatt til LNFR.  
 
Primært vil den utvidede 
delen av planområdet bestå av 
en skiløypetrasé og sikre 
mulighet for opparbeidelse av 
f.eks. bålplass og lavvo. Av 
registreringer i området er det 
i Miljødirektoratets naturbase 
registrert et   
funksjonsområde for arter. 
Det har vært observert både 
planter og fugler av særlig 
stor forvaltningsinteresse (j.fr. 
punktmarkeringer i 
Miljødirektoratets 
natrubasekart nederst t.v.)  
 
En vurdering av dette temaet 
må fremgå av det endelige 
planforslaget. 

b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en  
annen lov enn plan- og bygningsloven. 

 

Ingen 
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Hvis det mellom varsel om oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven og 
utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn fremkommer nye opplysninger eller skjer 
endringer i faktiske forhold som medfører at planen likevel kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn, skal det i planforslaget gis en særskilt redegjørelse for planens 
virkninger. 
 
§ 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 

 

Oppstartsmøtet ble avholdt i 2012 og 
kommunen er kjent med daværende planer 
og nåværende forslag til utvidelse. Det ble 
ikke ytret ønske om nytt oppstartsmøte, men 
kun ny varsling om oppstart.  
 
Det reguleres arealer som er nødvendige for 
å drifte skianlegg med nedfarter. I tillegg  
areal for adkomstveger, parkering, 
forretning og bevertning. Innenfor den 
utvidede delen av planområdet skal det 
legges til rette for skiløypetraseer samt f.eks. 
bålplass og lavvo. 
 

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

 

Av registreringer i området er det i 
Miljødirektoratets naturbase registrert et   
funksjonsområde for arter. Det har vært 
observert både planter og fugler av særlig 
stor forvaltningsinteresse.  

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

 

Ingen 
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§ 10.Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn 

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. 

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 

a) størrelse, planområde og utforming 
 

Totalt areal: 3215 daa  
Deler av anlegget eksisterer i dag, men det 
skal reguleres arealer som er nødvendige for 
å drifte skianlegget med nedfarter, areal for 
adkomstveger, parkering, forretning og 
bevertning. Innenfor den utvidede delen av 
planområdet skal det legges til rette for 
skiløypetraseer samt f.eks. bålplass og 
lavvo. 

b) bruken av naturressurser, særlig  
arealer, jord, mineralressurser, vann  
og biologiske ressurser   

Planområdet består primært av skog, noe 
myr og åpen fastmark. Ikke dyrkbar jord. 

c) avfallsproduksjon og utslipp 
 

Avfallsproduksjonen som følger med 
turisme og bevertning etc. Utslipp vil 
primært begrense seg til den økte trafikken, 
ved tilrettelegging for flere besøkende.  

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller  
katastrofer. 

 

Alvorlige enkeltulykker kan skje i 
forbindelse med heisen og kjøring i bakken. 
Deler av planområdet er i NGU’s kartbase 
også registrert som potensielt 
skredfareområde. Et snøras her, vil kunne 
medføre tap av flere liv. 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller 
tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med: 

a) 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 

 

Av registreringer i området 
er det i Miljødirektoratets 
naturbase registrert et   
funksjonsområde for arter. 
Det har vært observert både 
planter og fugler av særlig 
stor forvaltningsinteresse 
nær kommunegrensen mot 
sør-vest. 
Planforslaget kan medføre 
en kryssing av området med 
skiløype. Det må sikres at 
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eventuelle inngrep i dette 
område skjer i samarbeid 
med fagkyndig.  

b) 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 

 

Det antas at planen og 
spesielt utvidelsen ikke vil 
medføre konsekvenser j.f. 
punkt b. Innenfor den 
utvidede delen vil det kun 
være aktuelt med mindre 
inngrep, som tilrettelegging 
for skiløype og evt 
bålplass/lavvo. Det må 
sikres at eventuelle inngrep i 
funksjonsområdet skjer i 
samarbeid med fagkyndig. 

c) 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. 

 

Det antas at planen og 
spesielt utvidelsen ikke vil 
medføre konsekvenser j.f. 
punkt c. 

d) 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 

 

Det antas at planen og 
spesielt utvidelsen ikke vil 
medføre konsekvenser j.f. 
punkt d. Planområdet ligger 
i et fjellområde og er ikke 
regulert eller benyttet til 
landbruksformål. 

e) økt belastning i områder der fastsatte  
miljøkvalitetsstandarder er overskredet. 

 

Det antas at planen og 
spesielt utvidelsen ikke vil 
medføre konsekvenser j.f. 
punkt e. 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel  
som følge av vann- eller luftforurensning 

 

Det antas at planen og 
spesielt utvidelsen ikke vil 
medføre konsekvenser j.f. 
punkt f. 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
 

Det antas at planen og 
spesielt utvidelsen ikke vil 
medføre konsekvenser j.f. 
punkt g. 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer  
som ras, skred eller flom. 

 

Deler av planområdet er i 
NGU’s kartbase registrert 
som potensielt 
skredfareområde. Et snøras 
her, vil kunne medføre tap 
av flere liv. 
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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. 
 

Konklusjon:  

Opprinnelig varslet planområde ble vurdert til at det ikke var behov for en 
konsekvensutredning i 2012. Store deler av planområdet er allerede i bruk, utvidelsen av 
planområdet er begrenset samtidig som det ikke er planer om noen store inngrep på dette 
arealet. Så fremt de prioriterte artene som er observert i området og hensynet til 
funksjonsområdet for arter blir hensyntatt og vurdert som del av planarbeidet anser 
forslagsstiller det som lite hensiktsmessig med en full konsekvensutredning knyttet til 
utvidelsen. Sikring mot skredfare vil fremkomme som en naturlig del av ROS-analysen og 
krav til sikring vil måtte vurderes og sikres i beskrivelsen/bestemmelsene som en følge av 
dette. Det blir også viktig å følge opp eventuelle krav til fagkyndige vurderinger som følge av 
oppstartsvarslingen. 

Med bakgrunn i ovennevnte og jf § 8 (Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de 
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn) og §10 (Kriterier for vurderingen av om 
en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn), så vurderes 
utvidelsen til ikke å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn så fremt hensynet til 
observerte arter og funksjonsområdet vurderes og hensyntas i samarbeid med en fagkyndig. 

I veiledningsnotatet om konsekvensutredninger fra KMD juli 2017 vises det også til følgende;  

«… det kan gjøres mindre endringer fra overordnet plan i reguleringsplanen uten at planen må 
behandles etter forskriften. Hva som menes med mindre endringer må vurderes konkret i den 
enkelte sak med utgangspunkt i mulige virkninger. I slike tilfeller er det viktig at det i 
planbeskrivelsen gis en redegjørelse for endringer sett i forhold til tidligere vedtatt plan, og at 
virkningene av endringene blir beskrevet.»   

 

Dato: 18.03.2019 
 
MjøsPlan  AS 
 
 
v/Line I. Danielsen 
 


