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Dokumentasjon

Svarbrev som uttalelse til varsel

Gjennomføring

1. Fylkesmannen i Telemark skal alltid svare skriftlig på mottatt varsel om oppstart av
planarbeid.
2. Mottak og distribusjon av varslet.
Fylkesmannens miljøvernavdeling mottar varslet, og distribuerer det til de aktuell
hovedsaksbehandler. Hovedsaksbehandler er ansvarlig for å kontakte fagavdelingene/stab
for gjennomgang og uttalelse. Er det tvil om planforslaget vedrører en avdelings fagområde,
skal saken sendes avdelingen.
3. Gjennomgang av varslet.
Vurder om varselet er tilstrekkelig i forhold til de premisser som framgår av kommentarene til
felles sjekkliste og kommunens vurdering.
Vurder særlig:
- om planforslaget er i samsvar med overordna planer i hht pbl.
- om det er krav til konsekvensutredning, og dermed også planprogram som skal følge
varselet
- om planforslaget berøres av rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer
- de tematiske avgrensningene (miljøforhold, forurensning, landskap, natur, herunder også
miljøprinsippene i naturmangfoldloven, landbruk, barn og unge, samfunnssikkerhet, klima,
folkehelse osv.)
- krav om ROS-analyse
- om planen kommer i konflikt med viktige nasjonale eller regionale interesser som må
ivaretas
- muligheten for gjennomføring av prosjektet
- behov for medvirkningsprosesser.
4. Intern behandling.
Fagavdelingene/stab går gjennom varslet, og utarbeider uttalelser til varselet.
5. Utarbeiding av svar.
Hvis det er konflikter eller vanskeligheter for gjennomføring av planen, evt. grunnlag for varsel
om innsigelse, må dette signaliseres i svarbrevet.
Dersom et planforslag med krav til konsekvensutredning kommer i konflikt med viktige
nasjonale eller regionale hensyn må Fylkesmannen opplyse om at ansvarlig myndighet må
forelegge planprogrammet for Miljøverndepartementet (jfr. KU-forskriftens §§7 og 8).
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Hovedsaksbehandler utarbeider samlet svar fra Fylkesmannen i Telemark, ut fra uttalelser fra
fagavdelingene/stab. Svaret stiles til forslagsstiller med kopi til kommunen og andre regionale
instanser etter nærmere vurdering.
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