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Uttalelse til foreslått forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter 
sektorlover

Vi har i e-post 02.07.14 mottatt forslag til ny forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter 
sektorlover.

Av effektivitetshensyn begrenser vi vår uttalelse til det vi mener bør vurderes på nytt.

Kommentarer til § 3 om behandling av vedlegg II-tiltak
Det er en kjensgjerning at det er lettest å påvirke prosessene når de er i en tidlig fase. Ved å 
utelate den tidlige høringsfasen, som en melding representerer, kan man risikere at det blir 
vanskeligere for høringsinstanser og andre berørte å få gjennomslag for forhold de mener bør 
utredes. Dette kan resultere i at det tas mindre hensyn til blant annet miljøinteresser.

Tilbakemeldinger på en melding vil også kunne gi søker nyttig informasjon om området, samt 
signaler som kan medvirke til avgjørelser om eventuelt å trekke prosjektet/søknaden tidlig i 
prosessen i tilfeller med stor konflikt. Det vil være uheldig for søkere å bruke mye ressurser 
på å utrede hele tiltaket før man får tilbakemelding på tiltakets konfliktpotensial.

Vi er veldig usikre på hvordan dette vil bli utført i praksis og hvilket nivå søknaden med ev. 
konsekvensutredning vil ha ved første høring. 

Kommentarer til § 4 Melding med forslag til utredningsprogram
Vi mener det bør fremgå i forslaget til utredningsprogram hvilke metoder som skal benyttes i 
utredningen, slik at også dette kan være gjenstand for diskusjon og uttalelser før 
utredningsprogrammet fastsettes.

Kommentarer til § 7 Krav til konsekvensutredningen
Begrepet «i forhold til» i bestemmelsen, bør byttes ut med «for». Opplistingen i utkastet til 
forskriften begynner på f), noe vi antar er en teknisk feil. I høringsnotatet begynner 
opplistningen på a).

Avslutningsvis
Vi vil anmode departementet å utarbeide en veileder for forskriften, særlig om behandling av 
vedlegg II-tiltak og vurderingen av om tiltaket faller inn under kriteriene i vedlegg III.
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