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Regelverket om konsekvensutredninger - Høring 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet legger 
frem forslag til felles forskrift om konsekvensutredninger på høring. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet legger også frem forslag til endringer i plan- og 
bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger på høring.  
 
Fristen for uttalelser er fredag 2. desember.   
 
I henhold til kongelig resolusjon av 19. desember 2014 om endringene i ansvarsforholdet 
mellom departementene, er Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvarlig for 
regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og 
miljødepartementet er ansvarlig for regelverket etter plan- og bygningsloven kapittel 14, 
Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk.  
 
Bakgrunnen for at de to gjeldende forskriftene foreslås endret, er at Direktiv 2011/92/EU om 
vurdering av visse offentlige og private tiltaks virkninger for miljøet ble revidert i 2014 
(2014/52/EU). Departementene foreslår også enkelte forenklinger i forskriften på bakgrunn av 
erfaringer med praktiseringen av gjeldende regelverk. I tillegg er det foreslått enkelte 
endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Det vises til to 
vedlagte høringsnotater for en nærmere redegjørelse om bakgrunnen for revisjonen av 
regelverket.    
 
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 
høringssvar" på www.regjeringen.no/2512871. Alle kan avgi høringsuttalelse. 
Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige 
høringsuttalelser. Fristen for uttalelser er fredag 2. desember.   

http://www.regjeringen.no/2512871


Side 2 
 

Vi ber om at det tydelig fremgår i uttalelsene hvilke bestemmelser det gis innspill til.  
 
 
 

Med hilsen 
 

 
 
 
Jarle Jensen  Lene Lyngby 
ekspedisjonssjef  ekspedisjonssjef 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet  Klima- og miljødepartementet
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Vedlegg 3:  
- Liste over høringsinstanser 
- Høringsnotat: Høring av forslag til forskrift om konsekvensutredninger 
- Høringsnotat: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser 

om konsekvensutredninger 
 
 
 


	Med hilsen

