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Høring - forslag til endringer i regelverket om
konsekvensutredninger - svar fra Nedre Eiker kommune

Det vises til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og

miljødepartementet om forslag til endringer i regelverket om konsekvensutredning. Nedre Eiker
kommune har følgende merknader til forslaget:

Merknader til innhold i konsekvensutredning:

Detaljeringsgrad av utredning på forskjellige plannivå.

I «Innhold i konsekvensutredning» (§ 11, 4 ledd), står det at <<forregionale planer og
kommuneplaner er det normalt tilstrekkelig med at konsekvensutredningen redegjør for
virkningene planen kan få på et overordnet nivå». I vedlegg IV, (Innhold i KU), er
spesifikasjon sammenfallende for alle nivåer. Unntakene fra KU-plikten (§4, b) er i tillegg
formulert slik at forhold som var vurdert i tidligere plan ikke skal utredes på nytt. Dermed blir
det et spørsmål om forhold som ikke er nødvendig å utrede på et overordnet nivå (og som
muligens kunne komplisere utredninger), blir utredet for å slippe det på reguleringsplan. Vi
spør on, det bør være kravspesifikasjon(er)for KU for deforskjellige plannivåer.

Bruk av alternativer, også i forhold til detaljeringsgrad.

Det stilles spørsmål om krav til utredning av alternativer bør skilles mellom plannivåene.
For eksempel for områdereguleringer er det ofte kun «null-alternativet» som er realistisk med
hensyn plassering, da planen allerede er geografisk lokalisert. Samtidig er det ikke store
spillerom i forhold til arealbruken og utforminger er annet enn detaljregulering. For planer på
et overordnet nivå som for eksempel veiplaner, eller nye utbyggingsområder, utredning av
alternativer - særlig lokalisering, kan dette bli mer aktuelt og riktig. Det antas at hensikten bak
bruk av alternativer er å danne et sammenligningsgrunnlag for å vurdere virkninger for miljø
og samfunn (evt. i form av tabell), og vurdere om relevant tema får positiv eller negativ
påvirkning i forhold til dagens tilstand og mot hverandre. Derfor anbefaler vi å vurdere at
bruk av alternativer også kan tilpassesplannivå og at hensikten bak bruk av alternativer,
herunder også null- alternativet,presiseres.

Sammendrag av beskrivelser av konsekvenser.
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Begrepet «Ikke teknisk sammensetning» er litt uklar. Det bør forklares hva som er ment
med dette. Kanskje også hva hensikten er. Er en slik ikke-teknisk sammensetning nødvendig?

- Vurdering av risiko

Beskrivelse av Risiko og Sårbarhet. Dette vurderes som en overlappende bestemmelse, da
ROS skal utarbeides iht. Pb1§ 4-3. og denne har klart og tydelig formål.

Øvrige merknader:
§11 lyder som følger: "KU skal være relevantfor beslutning om planen eller tiltak kan
gjennomføres, og tilpasses innhold, omfang og virkninger til den aktuelle planen eller
tiltaket." Det foreslås å presisere §11 med at innhold i KU også skal foreslå evt. vilkår eller
avbøtende tiltak for gjennomføring, i tråd forskriftenes med §1.

Vennlig hilsen

Nataliya Dolzhenko
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Høring - forslag til endringer i regelverket om konsekvensutredninger - svar fra Nedre Eiker
kommune

Dette brevet er sendt deg gjennom SvarUt som er kommunenes felles løsning
for digital utsendelse av dokumenter til innbyggere og næringsliv.

Hvis du har mottatt brevet via vanlig post er det enten fordi du ikke er registrert på
Altinn, eller fordi det har gått mer enn 2 virkedager siden du mottok brevet digitalt.

Du kan lese brevet gjennom meldingsboksen i Altinn. Her kan du også oppgi hvilken
e-postadresse og/eller mobilnummer du vil bli varslet på når det kommer nye brev.

For å logge inn eller registrere deg på Altinn, gå til websiden www.altinn.no.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss på e-post post@nedre-eiker.kommune.no,
eller på telefon 32 23 25 00.

Gjelder spørsmålet en bestemt sak ber vi om at du har saksnummer
og løpenummer tilgjengelig slik at vi kan hjelpe deg raskere.

Vennlig hilsen
Nedre Eiker kommune


