
Arealplanlegging i sjø er det viktigste virkemiddelet for å sikre sektor- 
overgripende samfunnsplanlegging med helhetlige løsninger.  
Sjøområdene våre dekker mange ulike behov og funksjoner. Det kan 
være farleder for skipsfarten, havneområder, næringsmessig fangst 
og fiske, rekreasjon og friluftsliv, areal for produksjon, råstoffutvinning, 
grunnlag for plante- og dyreliv og landskapsmessige og kulturhistoriske 
verdier. Arealplanlegging i sjø er i hovedsak en oppgave knyttet til areal-
disponering og prioriteringer mellom ulike interesser, behov og  
funksjoner. 

Økt satsing på særlig akvakultur og industri på og ved sjø skaper stadig 
større press på sjøområdene fra ulike bruks- og verneinteresser.  
Gjennom kunnskapsbaserte planprosesser kan en sikre god balanse  
mellom bruk og vern av ressursene, sameksistens mellom de ulike  
interessene og forebygge arealkonflikter. 

Kunnskap til arealforvaltning og næringsutvikling i sjøområdene er 
viktig for å skape god sameksistens mellom ulike bruks- og verne- 
interesser. Multiconsult har solid tverrfaglig kompetanse innen alle fag 
som er relevante for utarbeidelse av arealplaner i sjøområder med særlig 
kompetanse knyttet til akvakulturnæringen, strandsoneplanlegging og 
kystsoneplanlegging.
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Arealplanlegging er i hovedsak en oppgave knyttet til arealdisponering og prioritering mellom ulike interesser som for 
eksempel akvakultur, fiskeri, farled, friluftsliv, naturmangfold etc. Planlegging i sjø må baseres på kunnskapsbaserte og 
kvalifiserte vurderinger med bakgrunn i prinsippet om bærekraftig arealbruk og politiske prioriteringer. 

Multiconsult gjennomfører kunnskapsbaserte planprosesser som bidrar til å sikre god balanse mellom bruk og vern 
av ressursene, sameksistens mellom de ulike interessene og forebygge arealkonflikter. 

Multiconsult har solid tverrfaglig kompetanse innen alle fag som kan være aktuelle i utarbeidelse av arealplaner for 
sjøområder med særlig kompetanse knyttet til akvakulturnæringen, strandsoneplanlegging og kystsoneplanlegging. Vi 
benytter oss av oppdatert og aktuelt programvareverktøy til analyser, illustrasjoner, plankart og digital medvirkning. 

Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring. Aktuelle faggrupper er 
arealplanleggere, naturforvaltere, geografer, arkeologer, biologer, sivilingeniører og ingeniører. Våre team blir skredder-
sydd for det enkelte oppdrag med medarbeidere og fagkompetanse som sammen fyller oppgaven. 

Multiconsult gjennomfører, er rådgiver og bistår i tverrfaglige planprosesser på alle plannivåer i sjø etter plan- og 
bygningsloven. Våre kunder er både offentlige, halvoffentlige og private aktører. 

Planprosesser kan være komplekse, uforutsigbare og tidkrevende. Multiconsult legger vekt på å utforme en arealplan 
som er klar, lettlest, godt illustrert og i samsvar med plan- og bygningsloven. Multiconsult legger videre vekt på å ha god 
dialog med kunden og beslutningstakere, vi er løsningsorienterte og gjennomfører de rette aktivitetene til rett tid.

Samfunnsansvar står sentralt i våre verdier. Vi ønsker å bidra med en bærekraftig planlegging som sikrer god balanse 
mellom økonomisk og sosial utvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. 

TYPISKE  
TJENESTER

• Utrednings- og analyseoppgaver 
• Akvakulturanalyser
• Mulighetsstudie
• Konsekvensutredning
• Kartlegging av naturmangfold og 

kulturminner
• Digitale medvirkningsløsninger (PlanGIS)

• Idedugnad og folkemøter
• Risiko- og sårbarhetsanalyser
• Regionale planer
• Kommunale planer
• Reguleringsplaner
• Prosessledelse

Strandsoneplan og kommuneplan Kvinnherad | Plankart: Multiconsult


