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Veiledningsnotat – Konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og bygningsloven 

(kommentarutgave) 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet juli 2017 
 

1. Innledning   

Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften omfatter både 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, der Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet er ansvarlig, og konsekvensutredninger for tiltak etter 

sektorlover, der Klima- og miljødepartementet er ansvarlig. Dette veiledningsnotatet 

omhandler kun konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Forskriften 

angir hvilke planer som skal konsekvensutredes, saksbehandlingsregler og krav til innhold i 

konsekvensutredningen. Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre 

at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når 

det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer skal gjennomføres. Kommunen har en viktig 

rolle som planmyndighet for planer som omfattes av forskriften, og skal påse at 

bestemmelsene i forskriften følges.  

 

Selv om planen ikke omfattes av bestemmelsene om konsekvensutredning, skal det utarbeides 

en planbeskrivelse der virkningene skal belyses.  

 

2. Hvilke planer omfattes av forskriften?   
Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. 

forskriften § 6, og planer etter § 8 som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom 

de har vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For reguleringsplaner etter § 8 som skal 

konsekvensutredes, er det ikke krav om planprogram.     

 

Nærmere om planer som omfattes av § 6  
 

Forskriften § 6 annet ledd bokstav a) og b) angir hvilke planer etter plan- og bygningsloven 

som alltid skal behandles etter forskriften: 

 

 

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og 

bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer 

etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 

 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra 

dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 

tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

 

Planer omfattet av § 6 bokstav a) 
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Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel omfattes av forskriften (§ 6 bokstav a). Det er krav om 

konsekvensutredning av arealdelen ved:  

 nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål nr. 1,2,4,5 og 6 i plan- og 

bygningsloven § 11-7, der underformål og bestemmelser åpner for utbygging. Det vil 

si at utbygging kan inngå i alle arealformål unntatt grønnstruktur (naturområder, 

turdrag, friområder og parker) 

 Endret utbyggingsformål (for eksempel fra næring til bolig eller fritidsbebyggelse, fra 

råstoffutvinning til næring) 

 Åpning for spredt bebyggelse i områder avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål, 

samt reindrift  

 Båndlegging etter plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d) kan være 

omfattet av utredningsplikt dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere 

utbygging 

 Endring i utfyllende bestemmelser kan også medføre utredningsplikt. Dette kan for 

eksempel gjelde der de utfyllende bestemmelsene for et område fir endret ramme 

(antall bygg) for spredt bolig-, nærings eller fritidsbebyggelse, andre kriterier for 

lokalisering av slik utbygging, rammer for utforming, utnytting, funksjonskrav med 

mer av bygg, anlegg og arealbruk i eksisterende byggesone utenat formålet eller 

avgrensningen for sonen endres.  

Regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer 

Videre omfattes regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer når planene 

fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og vedlegg II (§ 6 bokstav a). Bestemmelsen for disse 

planene er avgrenset innenfor rammene av SEA-direktivet. Med "fastsetter rammer for" 

menes å gi retningslinjer for utbygging eller på annen måte legge føringer for senere 

regulering av et konkret område. Med retningslinjer menes at planen legger grunnlag for 

beslutninger i etterfølgende planer.  

 

Planer omfattet av § 6 bokstav b) 

Det er alltid krav om konsekvensutredning for reguleringsplaner for konkrete tiltak i vedlegg I 

i forskriften (§ 6 bokstav b). Det kreves imidlertid ikke konsekvensutredning for slike 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne planen. Denne bestemmelsen gjelder kun der det 

konkrete tiltaket er konsekvensutredet etter forskriften og oppfyller kravene til 

konsekvensutredning på tiltaksnivå. Det er derfor ikke grunnlag for unntak at det er gjort en 

overordnet konsekvensutredning for det aktuelle arealet i forbindelse med revisjon av 

kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. Unntaket gjelder bare der reguleringsplanen 

er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. Reguleringsplanen må da 

i hovedtrekk være innenfor de rammene som er gitt i overordnet plan. Det legges til grunn at 

det kan gjøres mindre endringer fra overordnet plan i reguleringsplanen uten at planen må 

behandles etter forskriften. Hva som menes med mindre endringer må vurderes konkret i den 

enkelte sak med utgangspunkt i mulige virkninger. I slike tilfeller er det viktig at det i 

planbeskrivelsen gis en redegjørelse for endringer sett i forhold til tidligere vedtatt plan, og at 

virkningene av endringene blir beskrevet.    
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Det presiseres at reguleringsplaner for utbedringstiltak langs eksisterende vei og etablering av 

gang- og sykkelveier langs eksisterende vei, omfattes av § 8 og ikke av § 6. Slike 

reguleringsplaner skal behandles etter forskriften dersom de kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, jf. § 10. 

 

Nærmere om planer som omfattes av § 8 

 

Forskriften § 8 omhandler planer der det kreves en nærmere vurdering av om 

konsekvensutredningsplikt utløses.  

 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der 

det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Reguleringsplaner for tiltak nevnt i vedlegg II må vurderes nærmere etter § 10 for å avklare 

om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er viktig at type regulering 

avklares før det varsles oppstart av planarbeidet. Se veileder "Når skal tiltak i vedlegg II 

konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om konsekvensturedninger" på KMDs 

nettsted.  

 

Det presiseres at reguleringsplaner for utbedringstiltak langs eksisterende vei og etablering av 

gang- og sykkelveier langs eksisterende vei, omfattes av § 8 og ikke av § 6. Slike 

reguleringsplaner skal behandles etter forskriften dersom de kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, jf. § 10.   

Ved endringer av et allerede regulert område, er det størrelsen på endringen, sett i forhold til 

gjeldende plan, som er utgangspunktet for vurderingen. Dette er uavhengig av om hele eller 

deler av planen er realisert. Utgangspunktet for vurderingen er gjeldende regulering, og ikke 

hva som faktisk er utbygget innenfor planområdet. Det må også vurderes nærmere hva som 

kan regnes som en utvidelse av en gjeldende plan, og hva som må reguleres gjennom ny plan. 

 

Vedtatte  planer uten konsekvensutredning 
Dette vil eksempelvis gjelde der en vedtatt plan ikke konsekvensutredet fordi dette ikke var 

krav på vedtakstidspunktet, men der det i henhold til gjeldende regelverk ville vært krav om 

konsekvensutredning. Som en hovedregel har regelverket om konsekvensutredninger ikke 

tilbakevirkende kraft, dvs. at gamle reguleringsplaner gjelder selv om det i dag ville vært krav 

om konsekvensutredning. Hvis det ikke er gjennomført noen utbygging iht. planen, vil det 

imidlertid være naturlig å vurdere om det er behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag, for å 

belyse om det er spesielt sårbare arter el. i området som må hensyntas ved en eventuell 

gjennomføring av planen.  

 

3. Planoppstart med utarbeidelse og fastsetting planprogram  

Prosessen for planoppstart er ulik avhengig av om planen alltid krever konsekvensutredning, 

eller om det må gjøres en vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10. 

Det vil også være avhengig av hvem som er forslagsstiller: Kommunen eller en privat aktør.        

 

Prosess for planer etter § 6 som alltid krever konsekvensutredning 
For planer som alltid skal konsekvensutredes etter forskriften § 6, skal forslagsstiller som en 

del av planoppstart utarbeide et forslag til planprogram. Forslagsstiller skal sende forslaget på 
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høring og legge det ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsel om planoppstart. 

Dersom berørte regionale eller statlige myndigheter på grunnlag av et forslag til planprgoram 

mener at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn innenfor 

deres ansvarsområde, skal dette fremgå av høringsuttalelsen.  

 

Kommunen skal i forbindelse med høring av forslag til planprogram vurdere behovet for, og 

gjennomføre etter et offentlig møte om saken hvis det er nødvendig. 

 

Planprogrammet skal normalt fastsettes innen ti uker etter fristen for å avgi høringsuttalelser. 

Kommunen skal i saksfremlegget til planprogrammet redegjøre for høringsuttalelsene og 

hvordan disse er vurdert og ivaretatt i planprogrammet. Ved fastsettingen av planprogrammet 

skal kommunen i nødvendig grad gi retningslinjer for planarbeidet, herunder om metodebruk 

og utredningsbehov. 

 

Prosess for planer etter § 8 der konsekvensutredningsplikt må vurderes nærmere 
Reguleringsplaner etter forskriften § 8 skal vurderes etter § 10 om vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn. Forslagsstiller skal selv legge frem opplysninger som grunnlag for 

ansvarlig myndighets vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn, jf. § 9. Forslagsstiller skal også selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen kan 

få vesentlige virkninger. Forslagsstiller skal gi en kortfattet beskrivelse av:  

 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 

rivningsarbeider 

b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp 

og produksjon av avfall 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser.  

 

Beskrivelsen skal være basert på kjent kunnskap.  

 

Ansvarlig myndighet skal før planarbeidet starter, jf. plan- og bygningsloven § 12-8, og senest 

seks uker etter at forslagsstilleren har gitt opplysninger etter § 9, ut fra alle tilgjengelige 

opplysninger ta stilling til om planen kan får vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

Dersom dette er tilfellet, skal planen konsekvensutredes. Det er ikke krav om planprogram for 

slike planer. Berørte myndigheter og andre berørte interesser gir innspill om nødvendige 

utredningsbehov i forbindelse med varsel om planoppstart. 

 

Beslutningen av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal 

begrunnes. Begrunnelsen skal fremgå av varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeidet 

og ved utleggelsen av planforslaget til offentlig ettersyn.  

 

Særskilt om private planer  
Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges frem 

for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. På møtet skal forslagsstiller gi sin 

vurdering av om planarbeidet krever konsekvensutredning etter forskriften §§ 6 eller 8.  

Kommunen må selv ta stilling til om planen krever konsekvensutredning før varsel om 

oppstart av planarbeidet.  

 

Krever ansvarlig myndighet at planen skal konsekvensutredes, skal forslagsstiller selv 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090626-0855.html#map002
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utarbeide forslag til planprogram. Forslagsstiller eller kommunen legger deretter 

planprogrammet ut til offentlig ettersyn og sender det på høring. Det er kommunen som 

ansvarlig planmyndighet som fastsetter planprogrammet.  

 

Kommunen skal i forbindelse med høring av forslag til planprogram vurdere behovet for, og 

gjennomføre etter et offentlig møte om saken hvis det er nødvendig. 

 

Nærmere om planprogram 
Det er ikke krav om planprogram for planer etter § 8.  

 

Planprogrammet skal inneholde en beskrivelse av:  

a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete 

saken anses viktige for miljø og samfunn 

b) forholdene som etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet 

for å skaffe nødvendig kunnskap  

c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i 

konsekvensutredningen 

d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for 

medvirkning fra særlig berørte grupper og andre.  

Planprogrammet eller meldingen skal også inneholde kart over det berørte området.  

 

Et viktig grunnlag for denne vurderingen er hvilke forhold som anses som nødvendige og 

beslutningsrelevante å belyse i saken, og hva som kan være rimelige alternativer å utrede.  

 

Ansvarlig myndighet har anledning til å avslutte saksbehandlingen ved å unnlate å fastsette et 

planprogram etter høring.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan i samråd med berørte myndigheter 

bestemme at en annen myndighet enn den som følger av forskriften skal være ansvarlig 

myndighet for planer etter plan- og bygningsloven dersom hensynet til nasjonale eller viktige 

regionale hensyn tilsier det, eller planen omfatter flere kommuner eller fylker (jf. forskriften § 

31). 

 

Planprogram kan også benyttes for andre planer, der det ikke er krav om 

konsekvensutredning. Utgangspunktet er at planprogram kan være et nyttig arbeidsverktøy 

som kan legge til rette for en ryddig og god planprosess. Planprogrammet er et verktøy for å 

gi forutsigbarhet både om utredninger som skal gjennomføres, metodebruk, innsamling av 

data, tidsforløp og planprosess for berørte parter. Dette vil legge rammer for en god og ryddig 

planprosess. 

 

Endring av plan etter varsel om planoppstart som gjør at planen krever 

konsekvensutredning 
Hvis en plan etter § 6 endres mellom varsel om oppstart av planarbeidet og utleggelse av 

planforslag til offentlig ettersyn, og endringen medfører at planen omfattes av første ledd 

bokstav a eller b, skal planen behandles etter reglene i kapittel 5 og 6.  

 

Dersom det for en plan etter § 8 fremkommer nye opplysninger eller skjer endringer i faktiske 

forhold mellom oppstart av planarbeidet og utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn, og 

dette medfører at planen likevel kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det i 
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planforslaget gis en særskilt redegjørelse for planens virkninger.   

 

Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger   

Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for saker med grenseoverskridende virkninger for 

miljø eller samfunn, jf. FN Espoo-konvensjonen. Det er egne prosedyrer for planer som kan få 

vesentlige virkninger i andre land og for planer som kan få vesentlige virkninger i Norge (jf. 

forskriften §§ 33-35).  

4. Utarbeiding, høring og behandling av planforslag med 

konsekvensutredning  

Planforslaget med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt 

planprogram. Planforslag med konsekvensutredning skal sendes på høring til berørte 

myndigheter, parter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Det skal 

settes en frist på minst seks uker for uttalelse til planforslaget. Kommunen skal ha tilgjengelig 

relevante bakgrunnsdokumenter og fagrapporter, og dette skal også gjøres tilgjengelige på 

ansvarlig myndighets nettsted.   

For private planer, kan kommunen eller forslagsstiller forestå høring og offentlig ettersyn av 

planforslaget med konsekvensutredning. Kommunen bør vurdere om konsekvensutredningen 

tilfredsstiller kravene i forskriften, og det som følger av planprogrammet, før den legges ut til 

offentlig ettersyn og sendes på høring. 

Kommunen skal, på bakgrunn av den ordinære høring av planforslaget, ta stilling til om det er 

behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om bestemte forhold. 

Forslagsstiller eller kommunen skal sende eventuelle tilleggsutredninger på høring til de som 

har gitt uttalelse til planforslaget med konsekvensutredning, samt eventuelt andre myndigheter 

som blir berørt, med frist på minimum to uker. 

 

Krav til innholdet i konsekvensutredningen  
Konsekvensutredninger gjennomføres i henhold til føringer i fastsatt planprogram for planer 

som omfattes av forskriften. I forskriften kapittel 5 (§§ 17-24) gis en nærmere oversikt over 

krav til innhold i planforslag med konsekvensutredning.  

 

Ved vurdering av hva en konsekvensutredning skal inneholde, er det viktig å legge vekt på 

informasjon som har betydning for at det skal kunne tas en beslutning i saken. Det må 

vurderes konkret hva som er relevante utredninger, som skal legge grunnlag for å kunne ta 

stilling til om en plan skal vedtas. Både omfang av utredningen, og temaene som utredes, vil 

avhenge av den konkrete planen og egenskaper ved området.  

 

Et viktig grunnlag for denne vurderingen vil være innkomne uttalelser ved varsel om oppstart 

og uttalelser ved høring og offentlig ettersyn. Dette gjelder uttalelser fra berørte myndigheter, 

interesseorganisasjoner, aktører og grunneiere. De vil belyse hva som er relevante 

utredningsbehov innenfor sine ansvarsområder og ut fra kjennskap til området. 

Planmyndigheten må også vurdere om det må skaffes ny informasjon ved å gjennomføre 

undersøkelser, samle inn data el. Konsekvensutredningen, herunder eventuelle 

feltundersøkelser, skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer 

med relevant faglig kompetanse. Data som er samlet inn i arbeidet skal også systematiseres i 

henhold til gitte standarder der dette foreligger. Data skal gjøres tilgjengelig for offentlige 
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myndigheter slik at de kan legges inn i offentlige databaser. Forslagsstiller skal selv sørge for 

å legge inn innsamlede data i databaser, der det er lagt til rette for dette. Se oversikten 

"Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data" på KMDs 

nettsted.    

 

I kommuneplanens arealdel skal kommunen redegjøre for forhold som skal avklares og 

belyses i senere planarbeid. Dette kan eksempelvis gjelde nærmere undersøkelser eller 

kartlegging. Utredningene på kommuneplannivå bør ha et overordnet, langsiktig og helhetlig 

perspektiv og belyse virkninger av strategiske valg, problemstillinger og tema (hva og hvor?). 

Utredningsnivå ved påfølgende regulering bør være mer rettet mot virkninger av konkret 

utforming og detaljtilpasning av planlagt utbygging for miljø og samfunn (hvordan?). Dersom 

det ved revisjon av kommuneplanens arealdel eller utarbeidelse av kommunedelplan tas sikte 

på å utrede konsekvensene av et konkret tiltak (jf. § 6 bokstav b eller § 8 bokstav a), må dette 

gå frem av planprogrammet.  

 

Saksbehandling etter forskriften skal oppfylle de krav til utredning og vurderinger som etter 

andre lover er nødvendige for den beslutningen konsekvensutredningen skal ligge til grunn 

for (§ 3). Dette betyr at det så langt som mulig bør tilstrebes å samordne utredningskrav og 

dokumentasjon som følger av sektorlover, som naturmangfoldloven og kulturminneloven, i 

arbeidet med konsekvensutredningen etter forskriften.  

 

Dersom reguleringsplan er underlagt krav om konsekvensutredning, skal 

konsekvensutredningen følge planforslaget. Det kan innebære at konsekvensutredningen kan 

være en del av planforslaget, eller inngå som et vedlegg til planforslaget. Det skal utarbeides 

et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen og 

fagrapporter må da følge som vedlegg. For planer med krav om konsekvensutredning, vil det 

være naturlig at ROS-analysen og eventuelle vurderinger etter naturmangfoldloven inngår 

som en del av de utredninger som skal gjennomføres.  

 

Behandling av planforslag med konsekvensutredning 

Ansvarlig myndighet skal ved behandling av planen ta tilbørlig hensyn til 

konsekvensutredningen og innkomne uttalelser. Dette betyr at ansvarlig myndighet må sørge 

for at egenskapene ved planen og hvilke vesentlige virkninger planen vil medføre for miljø og 

samfunn skal beskrives i saksfremlegget. Den skal også fremgå hvordan høringsuttalelsene er 

vurdert og hvilken vekt de er tillagt.  

Ansvarlig myndighet skal også stille vilkår for å unngå, begrense, istandsette og om mulig 

kompensere vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og påse at forslagsstiller overholder 

vilkårene. Vedtaket skal gjøres kjent for offentligheten og berørte myndigheter. Dokumentene 

skal normalt være elektronisk tilgjengelige på nett og kunngjøres iht. plan- og bygningsloven.  

 

5. Sanksjoner  

Det kan gis overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket om konsekvensutredninger iht. plan- 

og bygningsloven § 32-8a. Overtredelsesgebyr kan bare gis for reguleringsplaner.  

 

Forskriften gir nærmere regler om overtredelsesgebyr og straff i §§ 36 og 37. 

Overtredelsesgebyr kan ilegges den som fremmer forslag til reguleringsplan etter plan- og 

bygningsloven som forsettlig eller uaktsomt: 
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a) unnlater å følge saksbehandlingsreglene for konsekvensutredninger der en plan eller et 

tiltak åpenbart faller inn under forskriften 

b) unnlater å etterkomme pålegg fra ansvarlig myndighet når ansvarlig myndighet har 

gjort kjent med at overtredelsesgebyr kan ilegges hvis forholdet ikke blir brakt i orden 

innen en fastsatt frist, og denne fristen er oversittet eller 

c) gir uriktige eller villedende opplysninger av betydning for vurdering av saken, 

herunder opplysninger av betydning for om forskriften får anvendelse eller ikke. 

Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på hvor alvorlig 

overtredelsen er, graden av skyld, skadepotensialet ved overtredelsen og om overtrederen 

tidligere har vært ilagt overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyr kan ikke overstige kr. 400.000 

for en plan eller et tiltak. Ved forsettlig eller grov uaktsomhet opptrer som nevnt i § 36 første 

ledd, straffes med bøter eller fengsel.  

 

6. Vurdering av virkninger for planer som ikke omfattes av 

forskriften 

Selv om planen ikke utløser konsekvensutredning, er det krav om at virkningene skal belyses. 

Reguleringsplaner som ikke er omfattet av krav om konsekvensutredning, vil normalt ha 

mindre virkninger for miljø og samfunn enn de planene som omfattes av forskriften. For 

planer som ikke omfattes av forskriften, følger det av plan- og bygningsloven § 4-2 at alle 

forslag til planer skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og 

virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Det vil 

som hovedregel være tilstrekkelig med en kvalitativ vurdering og beskrivelse av virkningene 

for miljø og samfunn. Planbeskrivelsen vil normalt kunne være mindre omfattende når det 

ikke er krav om konsekvensutredning. Det vil også være mindre krav om metodebruk, 

innsamling av data osv. Formålet med beskrivelsen er å synliggjøre virkninger planen vil 

medføre for berørte parter, interesser og viktige hensyn.  

 

7. Fag- og utredningstema i planleggingen  

Kommunene skal ivareta mange ulike hensyn i planleggingen. Når det utarbeides planer, er 

det viktig at virkninger for relevante tema er godt nok belyst. Det er også viktig at temaet blir 

ivaretatt ved gjennomføringen av planer.  

 

De viktigste hensynene er nevnt i formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1, og i § 

3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen. Det er imidlertid mange flere hensyn og disse 

kan finnes i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og bestemmelser og i Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. I tillegg kommer mange særlover som 

påvirker arealbruk og samfunnsplanlegging. Dersom et hensyn ikke er godt nok ivaretatt, kan 

planforslaget bli møtt med innsigelse. Se retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og 

bygningsloven (rundskriv H-2/14 med tilhørende supplering).   

 

I forskriften kapittel 5 er det gitt rammer for innhold i konsekvensutredningen. Listen med 

utredningstema i § 21 gir et utgangangspunkt for vurderingen av hvilke tema som skal 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-214---supplering-av-rundskri/id751306/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-214---supplering-av-rundskri/id751306/
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utredes. Listen er imidlertid ikke uttømmende, og det må vurderes i den konkrete 

reguleringsplanen hva som vil være relevant å utrede. Se også kapittel 4 Utarbeiding og 

høring av planforslag med konsekvensutredning. Se også nettstedet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for en oversikt over fagtema i planleggingen. Der er det også en 

nærmere forklaring til hvert enkelt tema.  

 

Fag- eller utredningstema Kommentar Er temaet relevant? 

Barn og unge   

Universell utforming   

Hytter og fritidshus   

Infrastruktur og trafikk   

Verdiskaping og 

næringsutvikling 

  

Reindrift    

Strandsone ved sjø   

Strandsone ved vassdrag   

Villrein   

Jordvern   

Samfunnssikkerhet og ROS-

analyser 

  

Folkehelse   

Mineralske ressurser   

Samiske interesser   

Kulturminner, kulturmiljøer, 

landskap og estetisk 

utforming av omgivelsene 

  

Naturmangfold   

Friluftsliv og rekreasjon   

Forurensning og vannmiljø   

Klimatrusler og 

klimatilpasning 

  

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/id2008182/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/id2008182/
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