SAKSBEHANDLER
Kristi Vindedal

INNVALGSTELEFON
+47 98202846

VÅRREF.
09/00752 - 30
ARK.

DERESREF.
KMD15/1738 KLD
16/169

Forvaltningsarkivet

DERESDATO

TELEFAKS
+47 22 94 04 04
postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

VÅRDATO
02.12.2016

008.0

Kommunal - og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112Dep
0032 OSLO

Regelverket om konsekvensutredninger - forslag til felles forskrift og endring er i plan og bygningsloven - Riksantikvarens høringsuttalelse .
Riksantikvarenvisertil brev av 30.09.2016fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
og Klimaog miljødepartementetmed forslagtil felles forskrift om konsekvensutredninger
på høring.Kommunalog moderniseringsdepartementet
leggerogsåfr am forslagtil endringeri plan- og bygningslovens
bestemmelserom konsekvensutredninger
på høring.
Foreslåtteendringeri plan- og bygningsloven
Riksantikvarenhar merknadertil foreslåtte endringeri §§ 12-2 og 12-3.
Gjeldendebestemmelseri plan- og bygningslovenomfatter krav om konsekvensutredninger
for
områdereguleringerog detaljreguleringeri strid med overordnet plan. Det er formulert slik: For
områdereguleringersom innebærervesentligeendringerav vedtatt kommuneplangjelder§§ 4-1 og 4-2
andre ledd. Dette innebærerat det i sliketilfeller skalutarbeidesplanprogrametter § 4-1 og at det skal
utarbeidesen konsekvensutredning,
jf. § 4-2, andre ledd. For detaljreguleringergjelder tilsvarendekrav
ved vesentligeavvik fra hovedtrekkog rammer i kommuneplanens arealdel.
Departementetforeslårnå å oppheve§ 12-2 sisteledd i loven og § 12-3, tredje ledd, siste ledd i loven.
KMDrefererer i dennesammenhengtil hvordanbestemmelseneer fulgt opp i gjeldendeforskrift om
konsekvensutredninger
for planer etter plan- og bygningsloven.I forskriftens§ 2 bokstavd gjelder
«områdereguleringerog detaljreguleringerpå mer enn 15 dekarsom omfatter nye områdertil
utbyggingsformål»,og § 3 bokstava «områdereguleringersom innebærerandre vesentligeendringerav
kommuneplanenn angitt i § 2 bokstavd» og § 3 bokstavb «detaljreguleringerpå inntil 15 dekarsom
innebærerendringerav kommuneplaneller områderegulering.»
Begrunnelsenfor å endre § 12-2 sisteledd i loven og § 12-3, tredje ledd, sisteledd er at bestemmelsene
går ut over kravet etter EU-direktivet. Det visesvidere til at det er delvisoverlappendebestemmelseri
lov og forskrift ved avvikfra overordnet plan til reguleringsplan.KMDønskerå samlede detaljerte
bestemmelseneom når konsekvensutredni
ng utløsesi forskriften. Det mener videre at bestemmelseni
loven har bidradd til å skapeusikkerhetom når det vil værekrav om konsekvensutredning.
Riksantikvarenmener det er viktig å slå fast i loven prinsippetom at dersomen reguleringsplanikke er i
samsvarmed overordnet plan, men innebærervesentligeendringereller avvikfra denne, så må det
gjennomføresnødvendigekonsekvensutredning
av den endrete planenfor å få et tilstrekkeliggrunnlag
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for å vurdere vesentligevirkningerfor miljø og samfunn. Behovetfor forenklingog tydeliggjøringbør
kunnesikresved endringeri forskriften, menslovtekstenbeholdesuendret.
Forslagtil fellesforskrift
Riksantikvarener positiv til at regleneom konsekvensutredningernå samlesi én felles forskrift for
planer etter plan- og bygningslovenog for planer og tiltak etter sektorlover. Dette vil bidra til en bedre
oversiktfor de som skalanvenderegelverket.
Den foreliggenderedigeringengjør at forskriften er enklereå finne fram i enn tidligere forskrifter.
Riksantikvarenhar følgendekommentarertil noen av endringer:
§ 3 Ansvarligmyndighetetter forskriften
Påpekningenav krav til objektivitet og til ti lstrekkeligfagkunnskaphos ansvarligmyndigheter en nyttig
presisering.Det sammegjelder anbefalingom å gjøre tiltak for å skillefunksjonenesom ansvarlig
myndighetog forslagsstillernår en og sammeinstitusjoninneharbeggeroller.
§ 5 planer og tiltak som skalkonsekvensutredes
dersomde kan få vesentligevirkninger
VedleggI og II
Det opplysesat de nasjonaletiltakene som inngår i vedleggI i hovedsakvidereføres,men noen utelates
eller det er gjort endringeri ordlyden.
Riksantikvarenstøtter forslagetom å ta inn nytt nr. 2: Hyttefelt eller nye boligområdersom ikke er i
samsvarmed overordnet plan tas inn i vedlegget. Dette vil bidra til tydeliggjøringfor hvilke planer det
skalutarbeideskonsekvensutredning
når de er i strid med overordnet plan.
Golfbanerpå 18 hull er foreslått tatt ut og flyttet til VedleggII som «Golfbaner,temaparkero.l.» .
Riksantikvarenhar ikke innvendingermot flyttingen, men pekerpå at golfbanersvært ofte berører
viktige kulturminne- og landskapsinteressersom vil gjøre at konsekvensutredning
sannsynligviser
aktuelt i de fleste tilfeller .
Nytt vedleggII A
Nytt vedleggII A inneholderopplysningersom forslagsstillerskalleggefram som grunnlagfor ansvarlig
myndighetsvurderingav om en plan eller et tiltak kan få vesentligevirkninger. Vedleggethar tre
punkter. I punkt to skaldet gis en beskrivelseav alle vesentligemiljøvirkningerdersomdet foreligger
opplysningerom slikevirkninger.
Typenvirkningerer så listet opp i pkt. 3 a) og b). I opplistingeneinngår ikke kulturminner, kulturmiljø og
landskap,heller ikke andre begrepersom kan beskrivedissetemaene. Dette kan medføreat disse
viktige forhold ikke blir vurdert på dette stadiet. Dette er delvisforsøkt bøtet på gjennomden
innledendesetningen«dersomdet er relevant,skalforslagstillerta hensyntil vedleggIII i følgende
beskrivelse.»
Riksantikvarensynesfortsatt at dette er en ulik behandlingav temaer som i norskforvaltning inngår
under begrepetmiljøvirkninger.Når forslagsstillerpåleggeså komme med opplysningersom skaldanne
grunnlagfor ansvarligmyndighettil å vurdere om planen eller tiltaket kan få vesentligevirkninger,så er
det rimelig at hele breddeni miljøvirkningerer dekket. Riksantikvarenber om at «Kulturminner,
kulturmiljø og landskap» tas inn som et punkt 3 c) eller som en tilføyelsetil punkt 3 b).
Vedlegg III
VedleggIII inneholderkriterier for å avgjøreom planer etter plan - og bygningslovenog tiltak etter
sektorloverskalkonsekvensutredes.
DagensvedleggIII foreslåserstattet med det reviderte EIARiksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
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direktivetsannexIII supplert med noen nasjonaletill egg.Begrunnelsenfor å ta inn annexIII er å sikre
rett gjennomføringav direktivet i norsktekst og å få med de større endringersom er gjort i direktivet.
Det er likevell gjort tilpassingersom gjør at ordlydener mer i tråd med norskforvaltning. Riksantikvaren
er tilfreds med ordlyden i vedleggIII som nå er godt tilpassetbegrepsbrukeni kulturminneforvaltningen.
VedleggIV.
VedleggIV inneholderkrav til innhold i konsekvensutr
edningen. Kulturminner, kulturmiljø og landskap
er ivaretatt som tema. Vi har ingenmerknadertil dette vedlegget.
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