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Uttalelse til høring av forskrift om konsekvensutredninger

Bodø kommune v/Byplan viser til høringsbrev datert 02.07.2014 med høring av endring av forskrift
om konsekvensutredninger.

Av høringsbrevet med forslag til forskriftsendring framgår det blant annet at bakgrunnen for
endringsforslaget er at EFTAs overvåkingsorgan ESA har konstatert mangelfull implementering i
det norske regelverket av gjeldende EU-rett på området. Kommunal- og moderniserings-
departementet har også sett behov for å endre regelverket knyttet til prosess- og
utredningsbestemmelser, samt endringer i nasjonalt regelverk.

Foreslåtte endrin er
Under følger en kortfattet oversikt over endringsforslaget, slik det framgår av høringsnotatet:

Implementering av EU-direktivene
En viktig problemstilling når det gjelder oppfølgingen av påpekninger fra ESA har vært håndtering
av størrelseskriterier i vedlegg II i gjeldende forskrift. Vedlegg II inneholder en uttømmende liste
over tiltak som må vurderes for å avklare om konsekvensutredning er nødvendig. I forskriften er
kriteriene for vurderingen av vesentlige virkninger gitt i gjeldende § 4, og denne bestemmelsen
tilsvarer annex III i EIA-direktivet. I gjeldende forskrift er det satt størrelseskriterier for en rekke
tiltakstyper på vedlegg II.

ESA har imidlertid konkludert med at bruk av størrelseskriterier alene for å utelukke planer eller
tiltak fra nærmere vurdering ikke er i samsvar med EIA-direktivet, da det ikke kan utelukkes at
planer eller tiltak også under fastsatte størrelseskriterier kan medføre vesentlige virkninger for
miljø.

Det er i gjeldende forskrift relativt få tiltak etter plan- og bygningsloven som har størrelseskriterier.
Dersom bruk av størrelseskriterier opprettholdes vil det likevel kreves en konkret vurdering etter
gitte kriterier også for planer og tiltak under de fastsatte størrelsene. Etter departementets vurdering
er det på denne bakgrunn ikke hensiktsmessig å videreføre bruk av størrelseskriterier for tiltak i
vedlegg II for planer etter plan- og bygningsloven. I tillegg har ESA konkludert med noen
ytterligere mangler i det norske regelverket som følges opp ved foreslåtte forskriftsendringer.

Andre forenklinger og forbedringer i regelverket
Uavhengig av ESA foreslår  departementet følgende endringer av forskriften:
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2.2.1 Unntak fra krav om planprogram
Det foreslås å gjøre unntak for kravet om planprogram for reguleringsplaner som gir grunnlag for
utbygging av tiltak nevnt i vedlegg II. Dette endringsforslaget omfatter planer som skal behandles
etter forskriftens § 3 bokstav c.

2.2.2 Frist for å fastsette planprogram
Det foreslås en bestemmelse som innebærer at planprogrammet skal fastsettes innen ti uker etter
frist for  uttalelser.

2.2.3 Fjerning avforeleggingsinstituttet
Departementet foreslår å fjerne foreleggingsinstituttet for plansaker som er gitt i gjeldende forskrift
§ 8.

2.2.4 Planmyndigheten kan unnlate a fastsette planprogram
Det foreslås en bestemmelse som innebærer at plamnyndigheten kan avslutte saksbehandlingen ved
å unnlate å fastsette planprogram.

2.2.5 Samordning av planprogram og konseptvalgutredning
Det foreslås en bestemmelse om at vedkommende fagdepartement for statlige tiltak kan bestemme
at planprogram skal høres sammen med konseptvalgutredning som grunnlag for beslutning om valg
av konsept.

2.2.6 Endring av rollen som ansvarlig myndighet
Det foreslås å videreføre bestemmelsen om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i
samråd med berørte myndigheter kan bestemme at en annen myndighet enn den som fremgår av
forskriften skal være ansvarlig myndighet dersom hensynet til ivaretakelse av nasjonale eller viktige
regionale hensyn tilsier det, eller planen omfatter flere kommuner eller fylker. Det foreslås i tillegg
at dette også skal gjelde for fastsettelse av planprogram i saker hvor statlige eller regionale
myndigheter organiserer planarbeidet og utarbeider planforslag i henhold til plan- og bygningsloven
§ 3-7. Det foreslås videre en bestemmelse som innebærer at dersom ansvarlig myndighet ikke
fastsetter planprogrammet innen rimelig tid, kan Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter
at kommunen har fått mulighet til å uttale seg, selv fastsette programmet.

Vurdering
Bodø kommune har ingen vesentlige merknader til de foreslåtte endringene i forskrift om
konsekvensutredning og vurderer at endringsforslaget vil medføre et mer tydelig og presist
regelverk, samt at saksbehandlingstiden i enkelte plansaker vil bli avkortet.

Med hilsen

Annelise Bolland
Byplansjef

Kjetil Christensen
Planlegger

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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