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Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning
Planforslaget vil legge til rette for etablering av overnattingstilbud på Kuholmen.
Under følger vår vurdering av tiltaket opp mot forskrift om konsekvensvurdering.

Vurdering opp mot § 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 § 81, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter
rammer for tiltak i vedlegg I og II.
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.
c. Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.
Vi kan ikke se at det planlagte tiltaket omfattes av § 2 i forskrift om konsekvensutredning (planer og
tiltak som alltid skal behandles etter forskriften).
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Vurdering opp mot § 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.
b. Planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og
som vedtas av et departement.
Tiltaket omfattes ikke av § 7.
Vurdering opp mot § 8: Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige
virkninger for miljø og 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.
b. Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven.
Tiltaket omfattes ikke av § 8.

Oppsummering:
Planforslag og tiltak omfattes ikke av forskriften etter vår vurdering og skal således ikke behandles
etter denne heller.
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