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Høring - regelverket om konsekvensutredninger 
 
Vi viser til brev av 30.9.2016 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) der endringer i 
forskrifter om konsekvensutredninger med tilhørende endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser 
om konsekvensutredninger blir lagt frem for høring. 
 
Her følger  noen merknader fra Statsbygg. 
 
Rollene som ansvarlig myndighet og forslagsstiller 
Forslagets bestemmelse § 3 om at «dersom ansvarlig myndighet samtidig er forslagsstiller, skal de to 
rollene så langt som det er mulig holdes administrativt atskilt», vil nok være vanskelig å gjennomføre i 
praksis. Politisk vil kommunestyret være både ansvarlig myndighet, dvs.planmyndighet, og forslagsstiller 
for en kommunal plan. Det er vanskelig å se for seg hvordan rollene som administrativ tilrettelegger og 
faglig kvalitetssikrer av saksfremlegg for politikere og forslagsstillerrollen skal kunne skilles. Her vil det nok 
være behov for nærmere veiledning. For Statsbygg vil problemstillingen melde seg for statlige 
reguleringsplaner vi bistår KMD med å utarbeide, f.eks. for Reguleringsplan for regjeringskvartalet.   
 
Oppdatert konsekvensutredning 
Forslagets § 15, sluttbehandling av saken og vedtak, 2. ledd, lyder:  
«Ansvarlig myndighet skal påse at konsekvensutredningen er oppdatert før det fattes vedtak om plan eller 
søknad.» Det anbefales at planbeskrivelse og konsekvensutredning utarbeides som et felles dokument. 
Som regel utarbeides dette dokumentet til førstegangsbehandling. Konsekvensutredningsdelen kan i tillegg 
bestå av mange delrapporter. Mange planprosesser omfatter forhandlinger rundt løsninger, større og 
mindre endringer underveis, og kan pågå over mange år.  
 
Statsbygg mener derfor at denne bestemmelsen bør tolkes slik at alle planendringer som er gjort etter 
opprinnelig planutkast skal være konsekvensutredet i ev. tilleggsrapporter før det fattes vedtak om plan. 
Alle opprinnelige delrapporter og planbeskrivelse/KU bør ikke kreves oppdatert i tråd med endelig 
planforslag. Dette vil medføre store kostnader til liten nytte. Statsbygg mener dette må klargjøres i 
veiledning, ev. at ordlyden i bestemmelsen endres.  
 
 
Med hilsen 
Bjørne Grimsrud Nina Ødegaard 
strategi- og utviklingsdirektør avdelingsdirektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 


