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I forbindelse med større utbyggingsplaner er tiltakshaver pålagt å fremlegge en grundig 
konsekvensanalyse.  Da er det viktig at alle konsekvenser blir behørig vurdert. 
 
I områder, som her, med sårbare ålegrassamfunn er det derfor viktig at NIVA engasjeres til 
konsekvensutredningen direkte.  
 
Hvordan kan kommunen påse at alle aktuelle instanser, inkludert Niva blir kontaktet for å uttale 
seg i konsekvensutredningen for planer for utbygginger ved Homansbergsbukta ved 
Knemstranda? 
 
Svar: 
 
 
Ved utarbeidelse av privat detaljregulering er det forslagsstillers ansvar å sørge for at det 
foreligger tilstrekkelig god grunnlagsdokumentasjon og utredninger før planforslag sendes inn 
for behandling. Der hvor et reguleringsforslag er i strid med gjeldende kommuneplan, vil det 
kreves utarbeidelse av en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal bidra til at 
virkningene for miljø og samfunn blir belyst og tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det 
skal tas stilling til om reguleringsplan skal anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Kommunen kan ikke gi råd i valg av konsulent eller henvise til særskilte leverandører innenfor 
de ulike fagområdene. Administrasjonen gjør vurderinger av innsendt dokumentasjon og kan i 
tilfeller hvor vi trenger faglig bistand til vurdering av en utredning innhente dette.  Dette 
fremkommer av kommunens gebyrregulativ § 2.2.9: 
 
«Kommunen kan kreve refusjon for utleggsutgifter knyttet til utredningsarbeid som er nødvendig 
for å sikre tilstrekkelig saksopplysning av planforslag, og som må bestilles fra eksterne 
fagkonsulenter. Kommunen kan kreve at forslagsstiller dekker slike utgifter i sin helhet.» 
 
Gjennom offentlig ettersyn vil regionale myndigheter vurdere og uttale seg til forslaget og den 
tilhørende konsekvensutredningen. Statsforvalteren vil i saker som blant annet berører 
naturverdier vurdere fremlagt dokumentasjon, virkning av planen og eventuell forslag til 
avbøtende tiltak og vurdere å gi faglige råd til kommunen eller fremme innsigelse. 
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I forbindelse med større utbyggingsplaner er tiltakshaver pålagt å fremlegge en grundig
konsekvensanalyse. Da er det viktig at alle konsekvenser blir behørig vurdert.

I områder, som her, med sårbare ålegrassamfunn er det derfor viktig at NIVA engasjeres til
konsekvensutredningen direkte.

Hvordan kan kommunen påse at alle aktuelle instanser, inkludert Niva blir kontaktet for å uttale
seg i konsekvensutredningen for planer for utbygginger ved Homansbergsbukta ved
Knemstranda?

Svar:

Ved utarbeidelse av privat detaljregulering er det forslagsstillers ansvar å sørge for at det
foreligger tilstrekkelig god grunnlagsdokumentasjon og utredninger før planforslag sendes inn
for behandling. Der hvor et reguleringsforslag er i strid med gjeldende kommuneplan, vil det
kreves utarbeidelse av en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal bidra til at
virkningene for miljø og samfunn blir belyst og tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det
skal tas stilling til om reguleringsplan skal anbefales lagt ut til offentlig ettersyn.

Kommunen kan ikke gi råd i valg av konsulent eller henvise til særskilte leverandører innenfor
de ulike fagområdene. Administrasjonen gjør vurderinger av innsendt dokumentasjon og kan i
tilfeller hvor vi trenger faglig bistand til vurdering av en utredning innhente dette. Dette
fremkommer av kommunens gebyrregulativ§ 2.2.9:

«Kommunen kan kreve refusjon for utleggsutgifter knyttet til utredningsarbeid som er nødvendig
for å sikre tilstrekkelig saksopplysning av planfors/ag, og som må bestilles fra eksterne
fagkonsulenter. Kommunen kan kreve at forslagsstiller dekker slike utgifter i sin helhet.»

Gjennom offentlig ettersyn vil regionale myndigheter vurdere og uttale seg til forslaget og den
tilhørende konsekvensutredningen. Statsforvalteren vil i saker som blant annet berører
naturverdier vurdere fremlagt dokumentasjon, virkning av planen og eventuell forslag til
avbøtende tiltak og vurdere å gi faglige råd til kommunen eller fremme innsigelse.
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