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Konsekvensutredninger i sjø 
på 1-2-3



Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag

Fiskeridirektoratet er det sentrale rådgivende og utøvende forvaltningsorganet 
for fiskeri- og akvakulturnæringene, og er underlagt Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD).

Vi gir kunnskapsbaserte råd som bidrar til å utvikle og iverksette politikken 
innen akvakultur, fiskeri og marin arealforvaltning, inkludert ivaretakelse av 
marint miljø som ressursgrunnlaget for fiskeri- og akvakulturnæringene.
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Forskrift om 
konsekvensutredninger

• I 2014 var det én forskrift om 
konsekvensutredninger som gjaldt både for 
planer etter plan- og bygningsloven og for 
tiltak etter sektorlover.

•I 2015 ble forskriften splittet og vi satt en 
stund med 2 konsekvensutredningsforskrifter 
– én for planer etter plan- og bygningsloven, 
og én for tiltak etter sektorlover.

•1.juli 2017 ble de to forskriftene flettet 
sammen igjen, og dagens KU-forskrift som 
gjelder for planer og tiltak etter plan- og 
bygningsloven og etter andre lover. 
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Forskrift om Konsekvensutredninger

• Hvordan lese forskriften? Start med 
vedleggene!

• Planer og tiltak i Vedlegg I -> §6 skal alltid 
konsekvensutredes. 

• Planer og tiltak i Vedlegg II -> §8 skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn jf. §10

• Akvakultur = Vedlegg II, pkt. 1 bokstav f). 

Ansvarlig myndighet: Fylkeskommunen
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Hvem skal vurdere om det er krav til 
konsekvensutredning (KU)?

• § 4 og §9 (PLAN OG TILTAK) Forslagstiller 
skal selv vurdere og grunngi om de mener det 
er KU-krav eller ikke. Forslagstiller skal bære 
kostnadene av utarbeiding av KU. 
Forslagstiller har ansvar for at opplysningene 
er riktige og etterprøvbare og oppfyller 
kravene i forskriften.

•§ 11 (PLAN) Ansvarlig myndighet skal ta 
stilling til vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn og KU-krav, m/begrunnelse.

• 12 (TILTAK) Ansvarlig myndighet skal
vurdere forslagstiller sin dokumentasjon etter 
§9, avklare KU-krav for tiltak og begrunne sin 
beslutning.
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•§§ 4 og 17 Det er forslagstiller som skal utarbeide og bekoste KU. 

•§ 17 KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. 

•§ 19 Beskrivelse av planen eller tiltaket

•§ 22 Beskrivelse av metode, kilder og usikkerhet

•§ 20 Beskrivelse av miljøtilstanden

•§ 21 Beslutningsrelevante faktorer / tema

•§ 22 Metodikk

•§ 23 Avbøtende tiltak

Om noe av dette ikke er tilfredsstillende belyst i søknaden, skal ansvarlig 
myndighet kreve tilleggsutredninger (§27). NB beslutningsrelevans.
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Krav til innhold i KU (både plan og tiltak), Kap 5



• 0 Nullsituasjon

• 1 Verdi

• 2 Omfang / Påvirkning

• 3 Konsekvens

8. november 2021

KU på  (0)-1-2-3
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Metodikk og rammeverk for utredning

• MD veileder: Konsekvensutredninger –
anerkjent metodikk og databaser for 
innlegging av data

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1324/m1324.pdf


Kunnskapsgrunnlag i sjø

• Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil: www.fiskeridir-no > Kart

http://www.fiskeridir-no/


• Instruksjonsvideoer Yggdrasil:
https://open-data-fiskeridirektoratet-

fiskeridir.hub.arcgis.com/pages/brukerstotte

https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/pages/brukerstotte


Kystnære 
fiskeridata





• Farled / sjøveis transport

• Fiske, herunder også samiske fiskeriinteresser

• Marint biologisk mangfold

• Eksisterende og planlagt omkringliggende akvakultur og 
samlede virkninger

• Friluftsliv

• Vannmiljø og forurensningssituasjon

• Marine naturressurser

• Kulturminner i sjø

• Forsvarets arealbruk, båndlegging og restriksjoner

• Bunnforhold (kjemi, miljø, geologi, biologi, topografi)

• Infrastruktur på sjøbunnen

• Lokal og regional utvikling

• Sameksistens mellom interesser i sjø og avbøtende tiltak
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KU og tilleggsutredninger for planer og tiltak i 
sjø, aktuelle utredningstema (Anbefaling. Ikke uttømmende) 
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Fiskeridirektoratets fokus i vurdering av konsekvensutredninger (Ikke uttømmende) 

Interesse Mulig innsigelsesgrunn, inkl. 
utredningsmangler 

Fiskeplasser aktive redskap (trål, 
snurrevad o.l.) 

Oppankring av faste installasjoner 

Fiskeplasser faststående/passive 
redskap (garn, snøre og lignende) 

Tiltak som er i konflikt med bruk av fiskeplass 
eller fiskefelt 

Låssettingsplasser Tiltak som er i konflikt med bruk av 
låssettingsplassen, eks småbåthavn, 
bryggeanlegg, oppankring, 
manøvreringsforhold 

Tarehøsting Tiltak som er i konflikt med tarehøsting 

Marint biologisk mangfold (eks. 
ålegress, tareskog, bløtbunn) 
 
Gyte- og oppvekstområder 

Tiltak som medfører at funksjon ødelegges, 
f.eks. mudring, sprenging, utfylling, 
småbåthavn, bryggeanlegg 

Strandnotstasjon 
(Havforskningsinstituttet) 

Tiltak som er i konflikt med 
forskningsundersøkelsene 

Landbasert fiskeri 
(fiskerihavn, liggekai fiskebåter, 
mottaksanlegg o.l.) 

Endring av områder til f.eks. fritidsbruk, annen 
næringsaktivitet, butikk/restaurant o.l. 

Akvakulturanlegg Fylkeskommunen er innsigelsesmyndighet. 
Fiskeridirektoratet rådgir ved bruk av 
bestemmelser som innskrenker drift og 
utvikling, samt regler som går inn i 
sektorregelverket. 

 



Anbefalt lesing:

• Lovkommentar til PBL plandelen 
(2020)

• KMD Veileder for planlegging i 
sjøområdene (mai 2020)

•KMD Veileder om 
konsekvensutredning (februar 2020)

•MD veileder: Konsekvensutredninger 
– anerkjent metodikk og databaser for 
innlegging av data

•Kunnskapsgrunnlag i sjø

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-bygningsloven/id2701235/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planlegging-i-sjoomradene/id2700314/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-veileder-om-konsekvensutredning/id2692151/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1324/m1324.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planlegging-i-sjoomradene/id2700314/?ch=4
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Livet i havet –vårt felles ansvar
Vår visjon:


