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Velledning til plan for utbygging og drift av en
petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av
innretninger for transport og utnyttelse av petroleum (PAD) Høring

Vi viser til brev 11. desember 2008 med oversendelse av dokumenter vedrørende høring av
forslag til veiledning for plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og
plan for anlegg og drift av innretninger for transport og utnyttelse av petroleum (PAD),

Vi forstår det slik at veilederen gjelder håndtering av utbyggingsplaner for anlegg som det i
hovedsak er aktuelt å etablere i sjø og som ikke berører Statens vegvesens ansvarsområde.

Vi har derfor begrenset oss til å kommentere teksten i kapittel 3.10.1 om "Deler av anlegg
som dekkes både av petroleumsloven og plan- og bygningsloven".Vi ser at det her er gitt en
Omtale tt-N konsekvensutiedningsbestinmelsene i plan- og bygningsloven som kan komme tir
anvendelse for (deler av) anlegg som etableres på land.

tillegg til henvisningen til forskrift om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven,
mener vi det bør nevnes at det vil kunne være nødvendig å utarbeide reguleringsplan for
anlegg som plasseres på land. Etter § 23 i gjeldende plan- og bygningslov skal det utarbeides
reguleringsplan for større bygge- og anleggsarbeider. Slik vi ser det vil det kunne være krav
om å utarbeide reguleringsplan etter plan- og bygningsloven også for anlegg på land som ikke
utløser plikt til konsekvensutredning etter KU-forskriften.

Det bor også nevnes at det er vedtatt ny lovtekst for plandelen i plan- og bygningsloven og at
de lovbestemmelsene er forutsatt å tre i kraft fra 1. juli 2009.

For øvrig har vi ingen merknader til forslaget til veileder.
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