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Sammendrag
I forbindelse med planarbeid for massetak på Søndre Våge, Karmøy kommune, er det gjennomført en
konsekvensutredning av naturmangfold.
Hele planområdet bærer preg av å være gammel hei som i gjengroing eller tilplantet med sitkagran. Dette
har derfor begrenset verdi for naturmangfold. I nærhet til tiltaket ligger Fiskåvatnet, et vann med store verdier
for blant annet fugl.
Det vurderes at tiltaket i liten grad vil medføre noen spesielt negative virkninger for naturmangfold. Samlet
konsekvens er vurdert til å være en minus (-).
Tiltaket innebærer inngrep i et relativt lite areal av en type natur som er svært vanlig forekommende både
lokalt, regionalt og nasjonalt. Den samlede belastningen på økosystemene som berøres vurderes derfor å
være marginal.

n:\518\77\5187782\5 arbeidsdokumenter\55 konsekvensutredninger\naturmangfold\k01_ku
naturmangfold_detaljregulering for massetak på søre våge_j02.docx

2019-06-20 | Side 3 av 22

Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Konsekvensutredning av naturmangfold
Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: K01 Versjon: J01

Innhold
1

Innledning/bakgrunn

5

2

Metode

6

3

2.1

Metode for utredning av ikke-prissatte temaer

6

2.2

Referansealternativ

6

2.3

Utredningsområde

6

2.4

Metode for utredning av fagtema naturmangfold

6

Definisjoner

6

Datainnsamling

7

Vurdering av verdi

8

Vurdering av påvirkning

10

Vurdering av konsekvens

12

Skadereduserende tiltak

12

Naturmangfold

14

3.1

Naturgrunnlag

14

Berggrunn

14

Vegetasjon

14

Fugl

16

Verdisetting av områder

16

Naturtyper

16

Verneområder

16

Økologiske funksjonsområder for arter

17

Landskapsøkologiske funksjonsområder

17

Verdikart

18

Vurdering av påvirkning og konsekvens

18

Økologiske funksjonsområder for arter

18

Oppsummering og samlet konsekvens

19

3.4

Samlet belastning

19

3.5

Hubro

19

4

Skadereduserende tiltak

20

5

Forholdet til naturmangfoldloven

21

6

Referanser

22

3.2

3.3

n:\518\77\5187782\5 arbeidsdokumenter\55 konsekvensutredninger\naturmangfold\k01_ku
naturmangfold_detaljregulering for massetak på søre våge_j02.docx

2019-06-20 | Side 4 av 22

Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Konsekvensutredning av naturmangfold

Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: K01 Versjon: J01

1 Innledning/bakgrunn
Det bedrives planarbeid for å omregulere et LNF-område til massetak på Søndre Våge i Karmøy kommune.
I den forbindelse er det behov for en konsekvensutredning av tiltaket og dets virkninger på områdets verdier
for naturmangfold.
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2

Metode

2.1

Metode for utredning av ikke-prissatte temaer

Konsekvensutredningen av ikke-prissatte temaer gjennomføres i henhold til metoden i Statens vegvesens
håndbok om konsekvensanalyser (Håndbok V712, revidert utgave). Tre begreper står sentralt i denne
analysen:
•
•
•

2.2

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har for et fagtema.
Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som
følge av et definert tiltak.
Konsekvens: Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til
matrisen i Figur 2-3. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller
forringelse i et område.

Referansealternativ

Påvirkning og konsekvenser av tiltaket vurderes i forhold til et referansealternativ. I denne utredingen
omfatter referansealternativet nåværende aktivitet ved Søndre Våge. Gjeldende arealplaner i og ved Søndre
Våge inngår i referansealternativet, dvs. at eksisterende arealbruk og eventuelle vedtatte fremtidige
utbygginger legges til grunn.

2.3

Utredningsområde

Konsekvensutredningen omfatter alle områder som blir direkte berørt av den planlagte utbyggingen,
(tiltaksområdet), samt en sone rundt, hvor man kan forvente at utbyggingen vil påvirke naturmangfold i
anleggs- og driftsfasen (influensområdet). Tiltaksområdet og influensområdet utgjør til sammen
utredningsområdet.
Planområdet for Søndre Våge tilsvarer reguleringsplanenes formelle grense, og sikrer tilstrekkelig areal
(inkludert sikkerhetssone) til gjennomføring av tiltaket. Planområdet omfatter tiltaksområdet og store deler av
influensområdet, og dekker således mesteparten av utredningsområdet.

2.4

Metode for utredning av fagtema naturmangfold
Definisjoner

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine
(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i
henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold
som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.

n:\518\77\5187782\5 arbeidsdokumenter\55 konsekvensutredninger\naturmangfold\k01_ku
naturmangfold_detaljregulering for massetak på søre våge_j02.docx

2019-06-20 | Side 6 av 22

Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Konsekvensutredning av naturmangfold
Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: K01 Versjon: J01

Datainnsamling
Innhenting av eksisterende data
Eksisterende kunnskap om utredningsområdet er innhentet fra nasjonale databaser.
Tabell 2-1. Oversikt over nasjonale digitale databaser benyttet i utredningen.

Data
Naturtyper

Geologiske
forekomster
Miljøregisteringer i
skog (MiS)
Vilt

Arter av nasjonal
forvaltningsinteresse

Beskrivelse
Kart over
naturtyper med
faktaark
Berggrunn,
løsmasser og
geosteder
Kart over MiSfigurer med
faktaark
Kart med
artsregistereringer

Kilde
Naturbase

Lenke
Kart.naturbase.no

Norges Geologiske
Undersøkelser
(NGU)
NIBIO/Kilden

geo.ngu.no/kart/berggrunn/

Artsdatabanken

artskart.artsdatabanken.no/app

Artsdata fra
viltkameraer

Norsk institutt for
naturforskning
(NINA)
Artsdatabanken

viltkamera.nina.no

Rød- og
svartelistearter

Kilden.nibio.no

Artskart.artsdatabanken.no/app

Feltkartlegging vegetasjon og fugl
Som en del av et helhetlig viktig område for fugl er det lagt spesielt vekt på å heve kunnskapsgrunnlaget for
denne artsgruppen i denne utredningen. I tillegg ble det gjennomført en kartlegging av aktuelle rødlistearter
og viktige naturtyper. Hele området ble kartlagt til fots av økolog Lars Jørgen Rostad 25.04.2019. På
befaringsdagen var det klarvær og milde temperaturer, men med noe vind (5-6 m/s).
Registreringskategorier
Kartlegging av naturmangfold knyttes til to nivåer;
• Landskapsnivå, med registreringskategorien landskapsøkologiske funksjonsområder.
• Lokalitetsnivå inkludert enkeltforekomster, som omfatter registreringskategoriene vernet natur,
viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder og geosteder
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Tabell 2-2. Registreringskategorier for fagtema naturmangfold

Inndeling i delområder
På grunnlag av innsamlet kunnskap er planområdet delt inn i enhetlige delområder, basert på
registreringskategoriene i Tabell 2-2. Med enhetlig menes områder som har en tilnærmet lik funksjon, karakter
og/eller verdi.

Vurdering av verdi
Alle delområder er verdivurdert, og fremstilt på verdikart. I verdivurderingen benyttes en fem-trinns skala fra
ubetydelig til svært stor, se figuren nedenfor.

Figur 2-1. Skala for vurdering av verdi.

Verdivurderingene er foretatt i henhold til de fagspesifikke kriteriene i håndbok V712:
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Tabell 2-3. Verdikriterier for fagtema naturmangfold
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Vurdering av påvirkning
Vurdering av påvirkning er foretatt for alle de verdivurderte delområdene. Skalaen for påvirkning er glidende
og går fra sterkt forringet til forbedret, se figuren nedenfor.

Figur 2-2. Skala for vurdering av påvirkning
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Vurdering av påvirkning er foretatt i henhold til veiledningen i håndbok V712:

Tabell 2-4. Veiledning for påvirkning
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Vurdering av konsekvens
Konsekvensen for delområdene vurderes på en skala fra 4 minus til 4 pluss, se matrisen i figuren nedenfor.
I denne matrisen utgjør verdiskalaen x-aksen, og påvirkningsskalaen y-aksen.

Figur 2-3. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde fremkommer ved å sammenstille verdien med påvirkningen
som tiltaket vil medføre.

Delområdenes konsekvensgrader oppsummeres i tabell, og samlet konsekvensgrad for alternativet angis.
Den samlede konsekvensgraden er begrunnet tekstlig, slik at det kommer tydelig frem hva som ligger til
grunn for vurderingen.

Skadereduserende tiltak
For skadereduserende tiltak er det første og viktigste trinnet er å velge et alternativ som unngår skader eller
medfører minst mulig skader på naturen.
Den neste fasen går på å avbøte de konsekvensene man ikke klarer å unngå. De avbøtende tiltakene er
tiltak (tilpasninger/endringer) som kan bidra til å redusere/minimere de negative virkningene, og i denne
rapporten er det også gitt forslag til tiltak utover det planen omfatter.
Til sist utformes tiltak for restaurering av områder som blir direkte eller indirekte påvirket i anleggsfasen. I
mange tilfeller hvor anleggsarbeidet kommer i konflikt med verdifulle naturområder omfatter denne
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restaureringen mer enn vanlig opprydding og istandsetting etter anleggsarbeid, slik at viktige naturområder
tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand. I noen grad vil slike behov varsles i KU, men det er vanligere at
restaureringsplaner utarbeides i forbindelse med byggeplanene.
Økologisk kompensasjon, også kalt fysisk kompensasjon for naturmangfold, er et relativt nytt verktøy i
Norge. Slik kompensasjon innebærer at tiltakshaver gjennomfører konkrete tiltak med positive konsekvenser
for naturmangfoldet utenfor området som tiltaket beslaglegger. Disse positive konsekvensene skal oppveie,
eller kompensere for, de negative konsekvensene ved prosjektet som tiltakshaver ønsker å gjennomføre.
Økologisk kompensasjon skal sikre at et tiltak unngår et netto tap av viktig naturmangfold, og skal kun
benyttes etter at alle andre mulige tiltak er grundig vurdert.
Figur 2-4. Illustrasjon av tiltakshierarkiet som skal sikre at negative konsekvenser først og fremst unngås, deretter
avbøtes, restaureres og som siste utvei kompenseres (fra Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet)
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3 Naturmangfold
3.1

Naturgrunnlag
Berggrunn

Hele området domineres av ulike utforminger av gabbro. Gabbro er rike på viktige mineraler for planter og
forvitrer lett, slik at mineralene tilgjengeliggjøres for lokal vegetasjon. Berggrunnen her kan derfor gi opphav
til noe mer kalkkrevende plante- og lavarter.

Vegetasjon
Karmøy domineres av kultur- og heilandskap, med innslag av nakent berg og mindre skogholt med tilplantet
sitkagran.
Naturen i planområdet preges av hei, myr og intensiv beitemark i gjengroing, ispedd partier med tette
sitkagranbestand og flekker med nakent berg. Over hele området ble det observert oppslag av det som
tilsynelatende var naturlig forynget sitkagran. En stor del av planområdet er allerede et massetak i
tilsynelatende aktiv drift, og delene som ligger mot Helganesveien bærer preg av kraftig menneskelig
forstyrrelse, og dette området kan kategoriseres som skrotemark (Figur 5).

Figur 5. Store deler av planområdet er allerede massetak og skrotemark.
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Vegetasjonen i området må kunne anses som alminnelig i ytre Rogaland. Det ble ikke funnet noen sjeldne
eller rødlistede plante-, lav- eller mosearter, selv om dette er med et visst forbehold da området ble kartlagt
rimelig tidlig i vekstsesongen. Av arter kan røsslyng, einer, lyssiv, sitkagran, engkransemose og veitistel
nevnes.

Figur 6. Typisk natur i planområdet. Hei i gjengroing/tilplantning.

Det forekommer et mindre område med åpen myrflate sør i planområdet (Figur 7). Myra er ikke spesielt stor,
men dog intakt og tilsynelatende ugrøftet. Likevel ble det ikke funnet noen kalkkrevende indikatorarter for å
kunne kategorisere myra som rikmyr. Spesielt rødmakkmose, en god og vanlig kalkindikator på myr, ble til
tross for mye leting ikke funnet. Myra faller derfor ikke innenfor noen naturtyper av spesiell
forvaltningsinteresse. Myra er imidlertid ikke helt fattig, hvilket funn av myrfiltmose, rome og flaskestarr
antyder, og er således av en viss verdi for planter og insekter, samt for fugler som furasjerer på disse.
Likevel må myra anses for å være rimelig liten og alminnelig, både på lokal, regional og nasjonal skala.
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Figur 7. Bilde av en jordvannsmyr som forekommer innenfor planområdet. Myra er liten og ikke spesielt kalkrik.
Flaskestarr dominerer i vegetasjonsdekket.

Fugl
Fuglelivet i selve planområdet var også alminnelig, og som forventet i denne type natur i dette området.
Artsinventaret preges av generalister som kan hekke og bedrive næringssøk i de fleste økosystemer i
lavlandet. Her nevnes: bokfink, løvsanger, jernspurv, gjerdesmett, svarttrost, måltrost, rødvingetrost, og
grønnfink.

3.2

Verdisetting av områder
Naturtyper

Det er ikke registrert noen naturtyper i eller i nærhet til planområdet.

Verneområder
Det forekommer ingen verneområder i eller i nærhet til planområdet.

n:\518\77\5187782\5 arbeidsdokumenter\55 konsekvensutredninger\naturmangfold\k01_ku
naturmangfold_detaljregulering for massetak på søre våge_j02.docx

2019-06-20 | Side 16 av 22

Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Konsekvensutredning av naturmangfold
Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: K01 Versjon: J01

Økologiske funksjonsområder for arter
3.2.3.1 Delområde 1: Natur i planområdet
Karmøy er kjent for å ha en av de tetteste bestandene av hekkende hubro i Norge. Mens innlandshubroen er
knyttet til fjellskrenter og gammelskog, er hubroen vi finner langs kysten knyttet til flat og åpen hei, hvor den
jakter på blant annet smågnagere, hare, rype og måkefugl. Hubro er vår største ugle, og regnes blant
fuglene å være en toppredator. Den setter derfor store arealkrav til territorier, og må derfor jakte over store
områder for å sikre seg tilstrekkelig med byttedyr. På grunn av den store tettheten av hekkende hubro på
Karmøy må det derfor antas at hele øya i det minste i noen grad fungerer som næringsområde for arten. Det
er også kjent en hekkelokalitet for hubro ca. 1,5 km unna tiltaksområdet. Ut ifra dette grunnlaget kan derfor
planområdet vurderes å ha en viss økologisk funksjon for arten. I og med at arealet er såpass lite, uten noen
klare og tilsynelatende spesielt viktig funksjon som næringsområde, vektes ikke hubroens mulige bruk av
området i særlig grad i verdisettingen.
Det er tidligere registrert vipe i lokaliteten, men siste registrering var i 1977. Det ble ikke observert vipe i
planområdet under befaringen. Vipe er en art som har gått kraftig tilbake I Norge, og arten kan med rimelig
sikkerhet antas å ha utgått fra området. Området er i gjengroing og ikke lenger særlig egnet som hekkeområde for vipe. Øst for innsjøen, derimot, er åpent og under aktivt beite. Dette er flott hekkeområde for vipa.
Ekskrementer fra hare (NT) ble funnet flere steder innenfor delområdet.
Området vurderes å inneha noe verdi for en EN-art og utgjør funksjonsområde for en NT-art og gis samlet
noe verdi.

3.2.3.2 Delområde 2: Fiskåvannet
Fiskåvannet ligger i utgangspunktet ikke innenfor planområdet, men det har nedbørsfelt innenfor dette og vil
være resipient for eksempelvis forurensning herifra. Området inkluderes derfor i denne utredningen.
Verdiene knyttet til Fiskåvannet er oppsummert i rapporten «Natur- og friluftskvaliteter i og langs
Fiskåvassdraget, Haugeland Naturkompetanse, Rapport nr. 016-04, 2004». Verdivurderingene her vurderes
fortsatt å være relevante, og informasjonen herfra inkluderes i det aktuelle kunnskapsgrunnlaget i dette
oppdraget.
Fiskåvatnet har stor verdi for fugl. En fiskeørn (NT) ble sett overflygende, sannsynligvis næringssøkende. En
stasjonær storspove (VU) ble observert lydytrende rundt vannet. Individet oppholdt seg i området over en
lengre periode, hvilket tyder på at den kan benytte området rundt innsjøen som hekkeområde. I rapporten fra
2004 skrives det at arten er mulig hekker her.
I tillegg ble en næringssøkende sandsvale (NT) observert over vannet.
Som funksjonsområde for en VU-art og dets øvrige verdier for naturmangfold, tilegnes området stor verdi.

Landskapsøkologiske funksjonsområder
Planområdet er allerede svært åpent og oppbrutt og innehar ikke grønnstruktur som bidrar til å binde
sammen landskapsøkologiske funksjoner. Det vurderes at området ikke har noen verdi som
landskapsøkologisk funksjonsområde etter V712-metodikken.
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Verdikart

Figur 8. Verdikart over planområdet.

3.3

Vurdering av påvirkning og konsekvens
Økologiske funksjonsområder for arter

3.3.1.1 Delområde 1
Siden hele området ønskes benyttet for masseuttak og deponi tas det utgangspunkt i at alle naturverdier i
delene av delområdet som ligger innenfor planområdet kommer til å bli ødelagt/sterkt forringet. Dette gir
avlest konsekvensgrad en minus (-).

3.3.1.2 Delområde 2
Området vil ikke berøres direkte av tiltaket. Likevel er vannet en nær resipient til planområdet, med
begrenset naturlig filtrering og sedimentering av vannet som kommer derfra. Det er derfor en fare for at
virksomhet innenfor planområdet kan medføre partikkeltilførsel til vannet. I tillegg kan anleggsvann og annen
forurensning fra anleggsmaskiner potensielt ende opp her.
Siden usikkerheten er såpass stor er føre-var-prinsippet vektlagt ekstra her. Det vurderes derfor at
delområdet vil bli ubetydelig/noe forringet, hvilket gir konsekvensgrad en minus (-).
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Oppsummering og samlet konsekvens
Delområde
1: Natur i planområdet
2: Fiskåvannet

Verdi
Noe
Stor verdi

Påvirkning Konsekvens
Sterkt forringet/ødelagt
Ubetydelig/noe forringet
-

Samlet vurderes tiltaket å ville ha konsekvensgrad en minus (-) for fagtema naturmangfold.

3.4

Samlet belastning

Tiltaket innebærer inngrep i et relativt lite areal av en type natur som er svært vanlig forekommende både
lokalt, regionalt og nasjonalt. Den samlede belastningen på økosystemene som berøres vurderes derfor å
være relativt lav.

3.5

Hubro

Det er registrert en hekkelokalitet for hubro i ca 1,5 km avstand til tiltaksområdet. For aktive hubroreir er det
anbefalt en hensynssone på 1000 meter fra sprengningsarbeid/helikoptertrafikk/bakkearbeid, og 750 meter
til terrengtransport og ferdsel til fots (Multiconsult, 2018). Alt arbeid i forbindelse med tiltaket vil derfor være
godt utenfor de anbefalte hensynssonene. I tillegg ligger hekkelokaliteten i et område med aktivt
kulturlandskap, bebyggelse og mye infrastruktur (Haugesund lufthavn ligger svært nærme), og paret som
holder til her vil derfor være vant med menneskelig forstyrrelse og være temmelig robust mot slike
påvirkninger. Det vurderes derfor at tiltaket i utgangspunktet ikke vil utgjøre noen trussel mot
hekkelokaliteten..
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4 Skadereduserende tiltak
Konsekvensene kan i første rekke reduseres ved å unngå å velge løsninger som fører til muligheter for
avrenning til Fiskåvannet.
Dersom det ikke er mulig å unngå faren for avrenning, kan konsekvensene likevel kunne reduseres dersom
det utarbeides løsninger for å sørge for at forurenset vann (både partikkeltett og kjemisk) ikke havner
ubehandlet i Fiskåvatnet ved vanlig drift eller uhell. Blant annet kan en fangdamløsning anlegges for å sørge
for at suspenderte partikler i avrenningsvannet kan sedimenteres på egent sted før vannet kan renne noe
filtrert ut i resipienten.
Siden tiltaket er vurdert å utgjøre en såpass lav konsekvensgrad, uten å bidra noe særlig til den samlete
belastningen på norske økosystemer, vurderes det ikke nødvendig/hensiktsmessig å anbefale restaurerende
eller kompenserende tiltak.
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5 Forholdet til naturmangfoldloven
§8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet».
Selve Karmøy fremstår som rimelig godt kartlagt for arter og naturtyper, dokumentert både gjennom tidligere
utredninger og kartlegginger av arter og naturtyper i regi av offentlig myndighet. Selve planområdet er relativt
lite, lett tilgjengelig og rimelig oversiktlig. Det foreligger noen registreringer på lokaliteten, men disse er
relativt gamle. Etter kartleggingen ifbm. dette prosjektet vurderes kunnskapsgrunnlaget for området å stå
rimelig i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
§9 Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse
for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak».
Føre-var-prinsippet er lagt til grunn, både ved fastsettelse av konsekvensgrad for de ulike delområdene og
strekningene, og i den samlede vurderingen av tiltaket.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for».
I fagrapporten gis en vurdering av den samlede belastningen økosystemer, viktige naturtyper og arter vil bli
utsatt for dersom tiltaket gjennomføres. Situasjonen for økosystemet, naturtypen eller arten skal vurderes på
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, jf. forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. De overordnede målene er at
mangfoldet av naturtyper og arter i norsk natur skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde, og
at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet skal ivaretas så langt det anses rimelig. Det er lagt vekt
på §§ 4, 5 og 10 i vurderingen av konsekvenser for delområder og i den samlede vurderingen av tiltaket.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter»
Det forutsettes at tiltakshaver vil dekke slike kostnader.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater».
Det tas utgangspunkt i at tiltakshaver forholder seg til dette.
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