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Forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover. Høringssvar. 

Olje- og energidepartementet (OED) viser til Klima- og miljødepartementets høringsbrev av 

10. juli d.å.  

 

NVE har avgitt egen høringsuttalelse i saken. OED viser til NVEs uttalelse og har følgende 

tilleggsbemerkninger og presiseringer:  

 

Ut fra høringsnotatets beskrivelse av § 2 om forskriftens saklige virkeområde forutsetter OED 

at det ikke finnes planer og programmer på OEDs område per i dag som omfattes av § 2 

bokstav c i forskriftsutkastet.  

 

OED mener endringene som nå foreslås burde ses i sammenheng med implementeringen av 

det reviderte EIA-direktivet (direktiv 2014/52/EU). Vi forutsetter at eventuelle endringer i det 

nye direktivet tas opp til vurdering i implementeringsarbeidet med denne, og at det ved større 

endringer skal åpnes for å se på hele forskriften på nytt. Dette bør fremgå av den kongelige 

resolusjonen til fastsettelse av forskriften her.  

 

OED ber om at det inntas en presisering i resolusjonen om at det vil være et fåtall saker i 

vedlegg II som vil kunne ha vesentlige virkninger. Det bør videre fremgå at de foreslåtte 

endringene ikke har som formål å innføre en skjerpelse i antallet saker som omfattes av 

forskriften totalt sett, men åpne for en mer individuell vurdering uavhengig av 

størrelseskriterier. OED mener dette ikke fremkommer tydelig nok av kriteriene i vedlegg III i 

forskriftsutkastet, som for flere av de opplistede virkningene ikke inneholder noe 

vesentlighetskriterium. OED ber om at vesentlighetskriterier inntas i bokstavene e, f og g i 

vedlegg III. OED legger for øvrig til grunn at ”truet” i bokstav d i vedlegg III referer til arter 

som er truet på Norsk rødliste for arter.  



Side 2 

 

Departementet har også en kommentar til vedlegg II nr. 3 bokstav i og vedlegg I nr. 16 hva 

gjelder tiltak som omfattes av naturgassloven. Det gjelder ikke konsesjonsplikt for 

distribusjon av naturgass etter naturgassforskriften, og slike må derfor behandles av 

kommunen etter plan- og bygningsloven. Størrelseskriteriene 7 bar og 800 mm/40 km er ikke 

avgjørende for hvorvidt det er konsesjonsplikt etter naturgassforskriften. I lys av dette kan det 

være grunn til å se nærmere på utformingen av bestemmelsene og forholdet mellom 

forskriften for sektortiltak og plan- og bygningsloven på dette området.  

 

I § 5 siste ledd i forskriftsutkastet bør ”tillatelsesmyndigheten” endres til ”ansvarlig 

myndighet”. I saker hvor tillatelse gis av Kongen i statsråd er det likevel ansvarlig myndighet 

som fastsetter program for konsekvensutredning. 

 

OED forutsetter å bli involvert i den videre behandlingen av forskriftsforslaget.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Olav Boge (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Karoline Wiermyhr 

 rådgiver 
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