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Offentlig høring - Utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover  

 

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag til forskrift om miljøvurderinger av 

tiltak etter sektorlover på alminnelig høring.  Frist for uttalelser er 10. oktober 2014. 

 

I henhold til kongelig resolusjon av 19. desember 2013 om endring i ansvarsforholdet mellom 

departementene er Klima- og miljødepartementet (KLD) ansvarlig for kapittel 14 i plan- og 

bygningsloven om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig for konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. På bakgrunn av ovennevnte ansvarsfordeling legger de to 

departementene fram hvert sitt forslag til forskrift om konsekvensutredninger innenfor sitt 

ansvarsområde.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte sin forskrift på høring 2.07 med frist 10. 

oktober (KMD ref. 14/1013). 

 

Den avgjørende forskjellen mellom de to forskriftene er at de har ulikt virkeområde. Kommunal- 

og moderniseringsdepartementets forskrift omhandler kun planer etter plan- og bygningsloven, 

mens Klima- og miljødepartementets forskrift kun omhandler planer og tiltak som reguleres etter 

sektorlover. Begge forskriftene tar utgangspunkt i gjeldende forskrift og har således mange felles 

bestemmelser. Høringsinstansene kan med fordel avgi en samlet uttalelse til de to sakene. Det må 

da klart framgå hvilke forhold som gjelder spesifikt for ”planforskriften” og hvilke forhold som 

gjelder spesifikt for ”forskriften om miljøvurderinger”. 

 
Bakgrunnen for at bestemmelsene foreslås revidert er at EFTAs overvåkingsorgan ESA har 

konstatert mangelfull implementering i det norske regelverket av gjeldende EU-rett på området. 

ESA har i brev av 10. juli 2013 til Miljøverndepartementet (letter of formal notice) varslet at det 

vil kunne bli åpnet sak mot Norge dersom krav som følger av de to relevante EU-direktivene ikke 

følges opp i norsk regelverk. 



Side 2 

 

 

Følgende er de viktigste endringene sett i forhold til gjeldende forskrift om 

konsekvensutredninger:  

 

 Forenklet behandling av vedlegg II-tiltak (nasjonalt begrunnet endring), samtidig som at 

størrelseskriteriene i vedlegg II er tatt ut (av hensyn til ESA).  

 

 Bestemmelse om at visse planer og programmer omfattes av forskriften (ESA).  

 

 Mulighet for at ansvarlig departement kan avslutte saksbehandlingen dersom tiltaket ikke er 

ønskelig (nasjonalt).  

 

 Forenklet behandling av utvidelser og endringer av vedlegg I tiltak (nasjonalt).  

 

 Visse endringer i kriteriene for vurdering av vesentlige virkninger, samtidig som det er gitt en 

bestemmelse som innebærer at en ved vurdering av vesentlige virkninger også skal se hen til 

tiltakets størrelse, egenskaper og plassering og virkningenes omfang (nasjonalt og av hensyn 

til ESA).  

 

 Bestemmelser om at konsekvensutredningen skal utføres av personer med relevant faglig 

kompetanse (nasjonalt), at oppfølgende undersøkelser skal gjøres offentlig tilgjengelig (ESA) 

og om bruk av standardiserte metoder og innleggelse av innsamlede data i databaser 

(nasjonalt).  

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@kld.dep.no 
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