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Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven 
 

Kommunal- og moderniseringsministeren og Klima- og miljøministeren legger med dette fram 

forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Forskriften erstatter forskrift 

19. desember 2014 nr. 1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover og forskrift 

19. desember 2014 nr. 1726 om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven.  

 

Gjeldende forskrifter om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven må endres i lys 

av et revidert EU-direktiv om miljøkonsekvensutredninger (direktiv 2014/52/EU, det såkalte 

EIA-direktivet). De reviderte EIA-direktivet har til hensikt å klargjøre, oppdatere og også 

innskjerpe bestemmelsene i EIA-direktivet fra 2011. Direktivet innebærer også at det gjøres 

endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om overtredelsesgebyr og straff. Disse 

endringene er fremmet i Proposisjon 110 L (2016-2017) fra KMD. 

 

Som et ledd i arbeidet med å forenkle regelverket, har KLD og KMD utarbeidet et forslag til 

felles forskrift om konsekvensutredninger som avløser de to gjeldende forskriftene: KMDs 

forskrift som regulerer planer etter plan- og bygningsloven, og KLDs forskrift som regulerer 

tiltak etter sektorlover. Videre er det foreslått enkelte endringer i lovbestemmelsene for å sikre 

større fleksibilitet, og det er foretatt forenklinger i lov- og forskriftsbestemmelsene som 

definerer hvilke planer etter plan- og bygningsloven som omfattes av forskriften.  

 

Forslag til en endret forskrift, samt forslag til endringer i bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven, var på offentlig høring i perioden 30.09 til 2.12.2016. Det kom inn 70 

høringsuttalelser.  

 

Forslaget om å slå sammen de to forskriftene til én forskrift, får bred tilslutning. Når det 

gjelder nasjonalt begrunnede endringer, ønsker noen instanser at forskriften går lengre i å stille 

krav for å ivareta hensynet til miljø og samfunn, mens andre ønsker ytterligere forenklinger av 

regelverket. Det er i etterkant av den offentlige høringen også gjort omfattende endringer for å 

gjøre forskriften enklere.  
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I tråd med det reviderte EIA-direktivet er det gitt bestemmelser om å utrede (§ 

23) og pålegge (§ 29) kompensatoriske tiltak dersom skader på miljø eller 

samfunn ikke kan unngås, begrenses eller istandsettes. Bestemmelsen omfatter 

ikke økonomisk kompensasjon, men er knyttet til gjennomføring av konkrete 

kompensatoriske tiltak av fysisk karakter.  

 

Det vil publiseres veiledning til forskriften § 10 om kriterier for vurdering av om 

en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 

samtidig med at forskriften trer i kraft.  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet 

 

t i l r å r: 

 

Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven fastsettes i samsvar med 

vedlagte forslag.  

 


