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Forord 
På vegne av forslagstiller, Geir-Henning Wintervoll, skal det utarbeides en privat detaljreguleringsplan 
for et område som omfatter Laukvikneset ved Finnsæter.  
På vegne av eier av Gbnr. 317/1 ønsker forslagstiller å fradele 5 hyttetomter til privat bruk. Det er 
ønskelig å skape et fritidsboligområde med nærhet til sjø og natur. Samtidig er intensjonen å oppføre 
byggverk og infrastruktur som ikke er dominerende i landskapet, men som tilpasser seg det. Så mye 
natur som mulig skal forbli uberørt, og området skal sameksistere med friluftsområder, strandsone og 
annen bebyggelse på en god måte.  
Det skal anlegges veg frem til felles parkeringsplass. I tilknytning til hyttene skal det bygges naust samt 
flytebrygge/brygge ved sjøen. For å kunne gjennomføre planen om hytter på Laukvikneset, må 
området reguleres fra LNFR til fritidsbebyggelse, båtanlegg og veg. Resterende legges av som 
naturområde.  

Planen omfatter eiendommene: 317/1 og 317/74 (fylkesveg) liten del av 317/6 streifes av veg og 
sikttrekanten.  
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Formålsskisse og planavgrensning: 

Foreløpig formålsskisse, 
endringer og  justeringer 
må påventes. 

1. Innledning

1.1 Prosjektbeskrivelse 
Plannavn LAUKVIKNESET 

Arkivsak ID 2021/4957 
Plan ID 202112 
Formål/Hensikt Fradele fem hyttetomter med veg frem til tomtene. Privat bruk. 

Planavgrensning 
Plangrensen er innafor Gbnr. 
317/1 og er fastsatt med tanke 
på ønsket fradeling og 
fremtidig veitrasé. Deler av 
fylkesvegen 317/74 omfattes 
av plangrensen. Liten del av 
vei-sikten streifer 317/6. 

1.2 Forslagstiller/organisering 
Planforslaget fremmes av Geir-Henning Wintervoll. Planprogrammet utarbeides av Fjellknatt 
arkitektstudio AS, i samarbeid med Geir-Henning og Senja kommune. 
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Forslagstiller Geir-Henning Wintervoll 
mob: 951 77 000 
E-post: geirw@finnfjord.no  

Plankonsulent Fjellknatt Arkitektstudio AS 
Marion Olsen 
mob: 413 87 786 
E-post: marion@fjellknatt.no  

 

1.3 Formål  
Planarbeidet har som mål å tilrettelegge for fritidsbebyggelse (totalt fem tomter) med et mindre 
båtanlegg som skal bygges i harmoni med naturen. Vei må anlegges. Hyttene skal bygges frittliggende 
og tilpasses omgivelser. 
 
Planarbeidet vil belyse og redegjøre for ulike tema som landskap, friluftsliv, trafikk m.m. For temaer 
som skal konsekvensutredes vil utredningen innebære vurderingen opp mot null-alternativet (altså 
eksisterende situasjon) for å belyse konsekvenser utbyggingen måtte medføre.   

1.4 Bakgrunn 
Planarbeidet er startet opp med bakgrunn i forslagstillers ønske om å etablere privateide hytter langs 
Laukvikneset. Innafor planområdet er området avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel (tidligere 
Berg kommune). 

1.5 Historikk 
Forslagstiller har over lengre tid ønsket å bygge hytter på Laukvikneset.  
Det ble sendt innspill til kommuneplanens arealdel i 2017 om å omregulere neset fra 
næringsformål/reiselivsanlegg (da båndlagt område) til fritidsbebyggelse.  
I 2019 ble arealdelen fornyet og båndleggingen ble opphørt og området avsatt til LNFR-område. 
 

1.6 Behov for konsekvensutredning (KU) 
Oppstartsmøte med kommunen ble holdt 12.11.2021. Administrasjonens konklusjon vedrørende KU-
krav var at det jfr. vedlegg l punkt 25. utløses krav om konsekvensutredning med planprogram i 
henhold til forskriftens §6b. Dette innebærer at planen også trenger et planprogram. Tema som skal 
konsekvensutredes er reindrift og natur/miljø.  

2. Planprosess, KU og rammer  

2.1 Konsekvensutredning  
Konsekvensutredningene skal oppsummere virkningene av de aktuelle alternativer, komme med 
anbefalinger angående valg av alternativ, og vurdere eventuelle behov for nærmere undersøkelser.  
Formålet med konsekvensutredningene er å sikre at viktige hensyn knyttet til miljø og samfunn blir 
tatt i betraktning under arbeidet med planen.  

2.2 Planprogrammet  
Planprogrammet skal redegjøre for formål med planarbeidet, planprosessens tema for utredning og 
for hvilke utredningsmetoder som benyttes. 
Planprogrammet skal klargjøre hensikten med planarbeidet, og avklare premisser for det videre 
arbeidet med planen. Planprogrammet redegjør for omfanget, problemstillinger og utredninger i det 
videre arbeidet med planen, i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger. 

mailto:geirw@finnfjord.no
mailto:marion@fjellknatt.no
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2.3 Planprosessen  
Planprogrammet skal være ute til offentlig ettersyn og høring i 6 uker, deretter skal det endelige 
planprogrammet fastsettes politisk av Senja kommune. Formell oppstart av planarbeid følger etter 
dette.  
Parallelt med konsekvensutredningen pågår arbeidet med reguleringsplanen. Utredninger og 
vurderinger av alternativer vil bli redegjort for i planbeskrivelsen/eller som vedlegg til 
reguleringsplanen. Reguleringsplanen skal behandles av Senja kommune.   
 

Planoppstart  Utredninger og 
planløsninger 

 Planforslag og 
planbehandling 

Utarbeide forslag til 
planprogram 

 
 
 
Kunnskapsgrunnlag 
(kartlegging, 
utredning, 
situasjonsbeskrivelse 
etc) 
 
 
 
 
 
 
 

Utarbeide planforslag  

Varsel om planoppstart 
(§12-8). 
Høring og offentlig ettersyn 
av planprogrammet (minst 
6 uker §12-9) 

Høring og offentlig ettersyn 
av planforslag i minst 6 uker 
(§§12-10 og 12-11) 

Evnt. bearbeiding av 
planprogram 

Evnt. bearbeiding av 
planforslag 

Fastsette planprogram 
(§12-9) 

Vedtak i kommunestyret og 
kunngjøring av planen (§12-
12) 

 

2.4 Lovgrunnlaget/retningslinjer  
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 
• Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000. 
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 
• Lov om friluftslivet av 28. juni 1957. 
• Lov om kulturminner av 10. juni 2005. 

 
• Statlig planretningslinje: barn og unges interesser i planleggingen 
• Statlig planretningslinje: klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
• Statlig planretningslinje: samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
• Statlig planretningslinje: for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  
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3. Beskrivelse av planområdet 

3.1 Beliggenhet 
 
 

 
 
Planområdet ligger i Senja kommune, ved Hamnveien/fylkesvei 86, omtrent fire kilometer øst for 
Hamn i Senja og omtrent 25 km til Skaland og 46,9 km til Finnsnes sentrum. Området ligger langs 
kysten, og kjennetegnes av lav vegetasjon, nærhet til sjø, skjær og øyer. Det er fine områder for 
rekreasjon langs sjøen generelt. 

3.2 Eiendomsforhold, planavgrensning 
Forslagstiller har avtale med grunneier (317/1) om å styre prosessen med utarbeiding av planforslag 
for å få fradelt hyttetomter på neset.  
Eiendomsforhold, gårds og bruksnummer samt planavgrensning vises nedenfor. 
 

Gbnr 317/1  Kjell Andreas Sørensen Hyttetomter, vegformål, småbåtanlegg og 
naturformål 

Gbnr 317/74 Fylkesveg Vegformål, avkjørsel  
Gbnr 317/6  Siv Anita Nygård, Bjørnar 

Sørensen 
Sikttrekant, grøntformål/ videreføring av 
vegformål 
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Eiendomsinnehavere 
berørt av planen skal være 
informert om 
planarbeidet.  

Tiltakshaver har hatt 
dialog med de nærmeste, 
og har frem til skrivende 
stund ikke fått store 
innvendinger til planen. 

3.3 Arealbruk 

Planområdet er i dag ikke bebygd og er 
avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens 
arealdel. Selv om det ikke er bygg på 
neset, er det aktivitet i området (fritid, 
samt næring), det er etablert en hytte like 
ved avkjørselen, samt ligger Senja rorbuer 
med flere bygg like øst for planområdet. 

Fradelte eiendommer i de nærmeste 
områdene er rundt 1 dekar, utenom 
områder som er fradelt til naust. 

3.4 Landskap 

Neset har en del bratte partier mot havet, 
særlig mot nord, mens det er flatere på 
toppen. På grunn av bratt parti er deler av 
planområdet innenfor aktsomhetsområde snøskred/steinsprang. 

Selve Laukvikneset har lav grad av menneskelig påvirkning. Planområdet er preget av åpen fastmark og 
lav/lite vegetasjon. Det er eksponert mot åpent hav i nordvest, og kan dermed være noe utsatt for 
ekstremvær.  

317/1 
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3.5 Friluftsliv 
 

Nord for planområdet ligger Bergsøyan 
som er registrert som svært viktig 
friluftsområde. Området sør for 
planområdet, inkludert Finnsætervatnet, 
er registrert som viktig friluftsområde.  
 
Like sørvest for neset ligger det en strand 
som ikke er verdisatt, men som besøkes av 
flere i sommerhalvåret.  
Området inngår i 100-metersbeltet i 
strandsonen. 
 
 

 
 
 
 

3.6 Bebyggelse 

 
 
Området rundt preges av spredt bebyggelse. Bebyggelsen består i hovedsak av bolig – og 
fritidsbebyggelse samt noe næring. I området finnes det nyoppførte bygg som preges av moderne 
formspråk, men også arkitektur som knyttes til tradisjonell byggeskikk med saltak, tre-kledning og 
nøktern detaljering. Fylkesvegen følger strandlinjas kurvatur. Bebyggelse er lokalisert på begge sider 
av denne vegen. 

3.7 Naturmangfold 
Om lag 240 meter nord for planområdet ligger Bergsøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning. 
Verneområdet er 15 391,98 daa. Formålet med vernet er å bevare et område med en typisk 
skjærgårdsnatur med tilliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og 
kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl. 
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Rødlistet arter (Artsdatabanken.no): Ærfugl, Fiskemåke, Krykkje, Teist, Tyvjo, Lirype.  
 

3.8 Kulturminner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunnmur etter hus er registrert 
like sørvest for 
neset/planområdet.  
Bosetningsområde/enkeltminner 
sørøst for planområdet omtrent 
500 meter unna. 

Kulturminnene vitner om at området rundt har vært preget av menneskelig aktivitet i tidligere tider. 
 

3.9 Grunnforhold  
Planområdet er under marin grense. På selve neset er det registrert bart fjell med tynt eller 
usammenhengende dekke der muligheten for marin leire stort sett er fraværende. 
Hav- og fjordavsetning og strandavsetning sørvest for neset. Adkomst må gå over Humusdekke/ tynt 
torvdekke over berg ved Svamyra. Utenfor område (helt sørøst, mørkeblått felt) er det registrert marin 
strandavsetning med sammenhengende dekke. 
 

Grunnmur etter hus – 
ruin/fjernet  
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3.10 Planer som ligger til grunn  
• Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø Berg kommune (2015-2019): Laukvikneset 

er ikke konkret nevnt/trukket frem som viktig område. 
• Kommuneplanens arealdel for kystområdene – Senja kommune (2021): Regulert til 

kombinerte formål i sjø og vassdrag (NFFF) og ras- og skredfare.  
• Kommuneplanens arealdel (for tidligere Berg kommune): Regulert til LNF(R) i arealdelen.  

 

 
 
Tilgrensede planer 

• Hamn/ Senja Rorbuer PID, 2014: 17201401:  
Regulert til næring, småbåtanlegg og fritidsbebyggelse 

Bart fjell med 
tynt/usammenhengende 
dekke 

Hav- og fjordavsetning og 
strandavsetning Marin strandavsetning, 

sammenhengende dekke  
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Under utarbeidelse: 

• Kommuneplanens arealdel er i skrivende stund under revidering. Påstartet arbeid med 
planprogram sommer/høst 2021. 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

4.1 Temaer for konsekvensutredning 
Tema Problemstilling Krav til utredning 
Reindrift • Planområdet berører vinterbeite, tidlig 

benyttede og lavereliggende vinterbeite 
• Sommerbeite, vårbeite og 

høstvinterbeite er registrert sør for 
neset, ca. 170 m (luftlinje) fra fylkesveg. 

• Kartlegging av bruk, 
beiteområder, kvalitet etc.  

• Særmøte med Sør-Senja 
reinbeitedistrikt for lokal 
informasjon om bruk og beite. 

• Utrede hvorvidt utbygging får 
konsekvenser for reindriften. 

• Synliggjøre den samlede 
belastningen på hele 
reinbeitedistriktet. 

• Analyse av mulige avbøtende 
tiltak. 

Natur/miljø • Planområdet er nær verneområdet ved 
Bergsøyan som er et 
landskapsvernområde med et rikt 
fugleliv, hvor hele øygruppa har viktig 
lokalitet med nasjonal verdi. Bergsøyan 
er hekkeområde for sjøfugl, men brukes 
også til beiteområde, rasteområde, 
fjørfellingsområde, overvintringsområde. 

• Registrerte rødlistet fuglearter i området 
rundt: Ærfugl, Fiskemåke, Krykkje, Teist, 
Tyvjo, Lirype 

• Konsekvenser for naturmangfold, 
her spesielt fuglelivet og forholdet 
til verneområdet ved Bergsøyan 
skal utredes. 

• Identifisere gjeldende 
naturkvaliteter, flora og fauna og 
redegjøre for belastning som følge 
av utbyggingen.  

• Redegjøre for virkningene planen 
kan få for trua/prioriterte arter i 
området. Dette skal vurderes ut 
fra den samla belastningen artene 
kan bil utsatt for.  
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• Utgangspunkt i tilgjengelig data og
nye registreringer ved befaring.

4.1.1 Konsekvensutredning, metode 
Planprogrammet beskriver det videre arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplanen 
for Laukvikneset. Senja kommune stilte krav om konsekvensutredning av to temaer:  

• Reindrift
• Natur/miljø

Utredning innebærer å hente inn ny/utdypende informasjon om temaene. Spesialister skal stå for 
innhenting av kunnskap og informasjon, som videre blir vurdert i planforslaget. Et sammendrag av 
utredningen vil bli gjengitt i planforslag, og utredningene i sin helhet vedlegges planen. 

Metoden for konsekvensutredningene skal følge håndbok v712 – konsekvensanalyser (ikke-prissatte 
konsekvenser). Utgitt av Statens vegvesen i 2018.  Verdivurdering, omfangsvurdering og konsekvens 
følger i utgangspunktet kriterier fastsatt i håndboken. Influensområde og eventuelle avbøtende tiltak 
vurderes for hvert enkelt tema. 

Temaene gis en verdimessig vurdering, sortert etter skalaen liten verdi, middels verdi eller stor verdi. 
Med verdi menes her en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  
Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes av tiltaket som konsekvensutredes.  
Med konsekvens menes fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til 0-alternativet. 
Konsekvensen fastsettes ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning på 
området.  

4.1.2 Alternativer 
Konsekvensutredningene skal for hvert tema sammenligne konsekvenser av planen med dagens 
situasjon (0-alternativet) og ønsket endret arealsituasjon (1-alternativet). Konsekvensutredningen skal 
belyse om det er større fordeler/ulemper ved å endre arealbruken. 

0 = Ingen utbygging. Kun natur. 
1 = Neset fradeles med fem hyttetomter. Fremtidige hytter skal bygges separate og tilpasses natur og 
landskap. Småbåtanlegg med naust og flytebrygge. Adkomstvei til hyttene. 

Alternativ 0:   Alternativ 1: med forbehold om små justeringer av 
formålsskissa.  

4.2 Temaer for andre utredninger/rapporter 
I tillegg til konsekvensutredningstemaene skal andre utredninger og rapporter utarbeides: 
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Tema Problemstilling Krav til utredning/rapport 
VAO-rammeplan • Vann- og avløpshåndtering 

• Vegetasjon, fall etc. eventuell 
påvirkning på eksisterende anlegg.  

• Det må utredes hvordan 
hovedprinsippene for vann og 
avløp skal håndteres 

• Eventuelt virkninger 
foretrukne løsning får på 
vann/miljø.  

• Senja kommunes veileder for 
VAO- rammeplan skal 
benyttes. 

Geoteknisk vurdering 
av 
aktsomhetsområde 
snøskred/steinsprang 

• Området som ønskes avsatt til 
utbyggingsformål berører 
aktsomhetsområde for snøskred – og 
steinsprang 

 

• Befaring i området vil vise om 
det er behov for å gjøre 
ytterligere undersøkelser i 
området.  

• Det skal utarbeides et notat 
som dokumenterer hvordan 
sikkerhetsnivået i TEK 17 §7-3 
er oppfylt.  

Områdestabilitet  • Området er under den marine 
grensa, men det er bart fjell og fjell 
med usammenhengende eller tynt 
dekke i planområdet. Like sørvest er 
det hav-og fjordavsetning. Vei må gå 
over liten del av humus/ tynt 
torvdekke.  

• Sikker byggegrunn/ 
områdestabiliteten må 
vurderes dersom utbygging 
innebærer utfylling i sjø. 

• Notat som dokumenterer 
hvordan sikkerhetsnivået i 
TEK 17 §7-3 er oppfylt. 

Risiko og 
sårbarhetsanalyse 

• Alle risiko og sårbarhetsfaktorer skal 
vurderes jfr. PBL. 
(både for samfunn og natur/miljø) 

• Analysen skal utarbeides ihht. 
metode fastsatt i DSBs 
veileder. 

 

4.3 Temaer for vurdering i planbeskrivelse 
I tillegg til konsekvensutredning og utredninger nevnt ovenfor, skal øvrige temaer belyses i 
planbeskrivelsen: 

 
Tema Problemstilling Vurdering 
Landskap  • Utbygging på ubebygd nes i LNFR-

område 
• Silhuettvirkning/ 

fjernvirkning  
• Landskapsbilde  
• Terrengtilpassing  
• Vegetasjon  

Estetikk/byggeskikk  • Byggeskikk/estetikk kan påvirke 
landskapsbilde og fjernvirkning. 

• Materialbruk 
• Arkitektonisk form  
• Fargebruk 
• Lokalisering/avgrensning av 

bebyggelsen 
Friluftsliv/folkehelse • Like ved er det en liten strand, og 

strandsonen er tilgjengelig – åpen 
utsikt mot havet. Generell interesse 
for frilufts-interesserte. 

• Bergsøyan og Finnsæter (registrerte 
friluftsområder) i nærheten. 

• Virkninger og kvalitet på 
området rundt stranda etter 
utbygging på neset 

• Synlighet, aktivitet 
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• Det skal være mulig for allmenheten 
å fortsatt benytte strandsonen til 
opphold. 

Klima/miljø • Klimaendringer og klimatilpasning 
må vurderes.  

• Spredt utbygging, klimagassutslipp 
og trafikk. 

• Området er spesielt vindutsatt. 

• Vurdering ihht. fremtidige 
klimaendring og virkninger 
tiltaket kan få for 
klimagassutslipp.  

• Trafikkforhold beskrives.  
Teknisk infrastruktur 
(bredbånd, strøm, vei 
og parkering) 

• Ny bebyggelse på ubebygd område. 
• Hyttene skal ha strøm og bredbånd.  
• Adkomstvei må anlegges frem til 

hytteområdet. Ny avkjørsel fra 
fylkesvegen.  

• Vei bør være minst mulig 
«inngripende». 

• Avklaring med Arva 
angående ny/oppgradering 
av eksisterende trafo. 

• Skal redegjøres for valg av 
løsning vedr teknisk 
infrastruktur.  

• Vei skal planlegges ut ifra 
Statens Vegvesens 
vegnormal N100. 

• Rekkefølgekrav som sikrer 
etablert infrastruktur før 
hytter kan tas i bruk. 

Kulturminner • I nærheten til planområdet er det 
registrert to kulturminner ved 
stranda i Laukvika sørvest for neset: 
grunnmur etter hus, havn, Bønes, 
Skaland (P25 status; Ruin eller 
fjernet objekt). 

• Bestemmelse om generell 
aktsomhetsplikt skal tas 
med. 

 
Temaer som vurderes i beskrivelsen er vurdert ut ifra temaer fra oppstartsmøte, forskrift om 
konsekvensutredning, veileder T-1450 planlegging av fritidsbebyggelse samt reguleringsplanveileder 
kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 

5. Prosess, fremdrift og medvirkning 

5.1 Prosess og organisering 
Etter § 6 i Forskrift om konsekvensutredninger skal forslag til planprogram sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Dette skjer samtidig med kunngjøring av planoppstart. 
Etter at forslaget til planprogram har vært på høring skal ansvarlig myndighet fastsette endelig 
planprogram. Dette legger så grunnlaget for konsekvensutredningen.  
 
Medvirkning i planprosessen følger av plan- og bygningsloven §5.1 og §5.2. Grunneiere og offentlige 
instanser varsles etter liste fra Senja kommune. Ytterligere behov for medvirkning vurderes 
fortløpende i planprosessen, herunder særmøter eller nabomøte. 
 
Etter fastsetting av planprogram vil det bli utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning. Planforslaget vil bli lagt fram for utvalg for samfunnsutvikling. Når planforslaget 
er førstegangsbehandlet legges det ut til offentlig ettersyn i seks uker. Denne milepælen annonseres i 
alminnelig lest avis, og det sendes brev til direkte berørte parter. Berørte og andre interessenter får da 
anledning til å gi uttalelse til planforslaget, og kan på denne måten påvirke utformingen.  
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5.2 Fremdrift 
Planarbeidet forventes gjennomført i løpet av sommeren/høsten 2022, med førstegangsbehandling 
samme år. Fremdriften er avhengig av at utredningene i forbindelse med konsekvensutredningen blir 
gjennomført i henhold til fremdriftsplanen. Tidspunkt og fremdrift er tentativ. 
 

Milepæl Uke Dato Merknad 
Oppstartsmøte med kommunen 45 12.11.2021 Oppstartsmøte 

avholdt på 
Rådhuset. 

Varsling av planprogram /oppstart 
av planarbeid 

Januar  Foreløpig 

Merknadsfrist Mars  Foreløpig 
Fastsetting planprogram Mai-Juni   Foreløpig 
Utredninger Juni-august   Foreløpig 
Innsendelse av planmateriale til 
Senja kommune  

September/oktober   Foreløpig 

Førstegangsbehandling November   Foreløpig 
Offentlig høring Desember/januar   Foreløpig 
Andregangsbehandling av 
planforslag 

Mars   Foreløpig 

Vedtak April 2023  Foreløpig 
 

5.3 Medvirkning 
Offentlig innsyn og medvirkning i planprosessen sikres gjennom høring i henhold til offentlige 
bestemmelser: 

• Forslag til planprogram legges ut til offentlig høring i min. 6 uker. 
• Berørte parter vil varsles direkte pr brev/e-post når oppstart av planarbeidet annonseres. 
• Ferdig planforslag legges ut til offentlig ettersyn i min. 6 uker. 

 
Tiltakshaver har informert, og er i åpen dialog med de som berøres direkte (naboer og gjenboere). 
Kommer det innspill som viser at det er behov for nærmere informering eller drøfting av 
planinitiativet/planprogrammet, vil forslagstiller invitere til særskilte møter med naboer under 
utarbeidelsesfasen slik at eventuelle merknader i møtet kan tas videre.  
 
Forslagstiller og kommunen vil holde tett dialog gjennom hele prosessen. Andre særmøter med 
sektormyndigheter/organisasjoner tas etter behov med de det direkte angår.  

6. Kilder 
• Miljødirektoratet (2019) Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og 

databaser for innlegging av data. Veileder 
• Statens vegvesen (2018) Konsekvensanalyser. Håndbok v712 
• Reguleringsplanveileder (2018) Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
• T-1450 planlegging av fritidsbebyggelse (2005). Miljødepartementet  
• Forskrift om konsekvensutredninger (2017) 
• Plan- og bygningsloven (2008) 
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