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Høring av forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven og av forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover - 
uttalelse fra Kystverket 

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av 02.07.2014 om høring 
av forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, og til Klima- 
og miljødepartementets høring av 10.07.2014 av forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter 
sektorlover, samt Samferdselsdepartementets brev av 22.08.2014 og 15.08.2014 om disse 
høringene. I tråd med anbefalingen fra Klima- og miljødepartementet, avgir Kystverket en 
samlet uttalelse på begge forskriftene. I og med at Samferdselsdepartementet (SD) har 
bedt om å få tilsendt vår uttalelse for koordinering, sender vi vår uttalelse kun til SD.  

Det kan ha betydning for Kystverket både som tiltakshaver og som myndighetsutøver etter 
havne- og farvannsloven hvorvidt det stilles krav om konsekvensutredning. 

Kystverket er i all hovedsak positive til endringsforslagene. Vi har sett særskilt på begge 
forskriftsforslagenes vedlegg I og II kravene til konsekvensutredninger for tiltak og planer, 
og tillater oss å kommentere noen endringer som det ikke er redegjort for i høringsnotatet. 

I følge gjeldende forskrifts vedlegg 1 skal (både) planer og tiltak som nevnt i punkt 32 og 33 
alltid konsekvensutredes: 

32. Nyetablering av farleder, havner og 
havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile 
og anløpe. Ferjekaier inngår i punkt 28. 

Kystverket for utpekte havner og hovedleder og 
bileder. Planmyndigheten for alle andre havner og 
øvrige leder i kommunalt sjøområde. Plan- og 
bygningsloven. Havne- og farvannsloven. 

33. Etablering av innlands vannveier og havner for 
trafikk på innlands vannveier der skip over 1 350 
tonn kan seile. 

Planmyndigheten. Plan etter plan- og 
bygningsloven. 

Vedlegg I i forslaget til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven viderefører gjeldende rett med hensyn til dette når det gjelder krav til 
konsekvensutredning av planer.  
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Side 2 

Når det gjelder vedlegg I i forslaget til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter 
sektorlover, så videreføres ikke kravet om konsekvensutredning for tiltakene nevnt ovenfor. 

Denne typen tiltak vil i all hovedsak være inntatt i planer etter plan- og bygningsloven, slik 
at forslaget trolig ikke vil medføre særlige konsekvenser.  

Når det gjelder vedlegg II i gjeldende forskrift, skal planer og tiltak som nevnt i pkt 12, 26 og 
27 vurderes etter § 4: 

12. Større deponier for masse på land og i sjø. Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven. 

26. Fiskerihavner, offshore-relaterte 
havneinstallasjoner og utvidelse eller vesentlig 
endret bruk av eksisterende havner. 

Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven. 

27. Vesentlige endringer/utvidelser av farleder. Kystverket for hovedleder og bileder. 
Planmyndigheten for øvrige leder i kommunalt 
sjøområde. Plan- og bygningsloven. Havne- og 
farvannsloven. 

 

I forslaget til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven blir 
dette i hovedsak videreført for planer med tillegg av ”bygging av havner og havneanlegg” 
og ”bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I”. 

I forslaget til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover blir ikke krav om 
konsekvensutredninger videreført for disse tiltakene. Dersom tiltaket ikke er tatt inn i en 
plan etter plan- og bygningsloven, kreves det ikke konsekvensutredning for dette. For 
denne type tiltak kan det variere hvorvidt kommunen krever at det skal utarbeides en plan. 

Det ser ikke ut til at gjeldende forskrifts vedlegg II punkt 12 om større deponier for masser 
er blitt videreført i noen av forskriftsforslagene. Ved større uttak av forurensede masser kan 
da selve uttaket medføre krav om KU, mens deponeringen av de samme massene ikke 
medfører krav om KU etter forskriften. 
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