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Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven –
Høringsuttalelse 

Vi har mottatt forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 
på høring.

Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er bl.a at det er konstatert mangelfull implementering av EU-
direktivene. Det innebærer at det ikke videreføre bruk av størrelseskriterier for tiltak i vedlegg II i 
planer etter plan- og bygningsloven. I tillegg er vedlegg II omarbeidet og strukturen tilpasset EU-
direktivets annex II. Vi har ikke merknader til dette.

Videre er endringer i regelverket begrunnet i forenkling av regelverket, som skal legge til rette for 
redusert saksbehandlingstid og ressursbruk. En slik endring som foreslås i forskriftens § 5 første ledd, 
er at det kan gjøres unntak for kravet om planprogram for reguleringsplaner som gir grunnlag for 
utbygging av tiltak nevnt i vedlegg II. Begrunnelsen er at dette gjelder mindre tiltak med avgrensede 
konflikter. Vi er kritiske til et slikt generelt unntak, ut fra at det er først når vedlegg II-tiltak vil kunne 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn at det er krav om konsekvensutredning. Dette må 
avklares tidlig i planprosessen, og dersom det avdekkes slike mulige konflikter, mener vi det også må 
gå klart fram gjennom et planprogram hvilke utredningsbehov dette vil innebære, slik at dette blir 
avklart så tidlig som mulig.

I forslag til forskrift § 7 andre ledd er det nå tatt inn at konsekvensutredningen, herunder 
feltundersøkelser, skal utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Vi støtter dette, men 
mener det fortsatt mangler en nærmere utdyping av hva som menes med relevant faglig kompetanse, 
hvilke krav som kan stilles til dette. Det er videre i § 8 tredje ledd krav om tilgjengeliggjøring av 
registreringer, noe vi ser på som svært positivt. Vi støtter også kommentarene om at utredningene må 
tilfredsstille kravene i naturmangfoldloven kapittel II, og at unnlatelse av å oppfylle disse kravene er å 
anse som sakbehandlingsfeil som kan føre til at et vedtak blir ugyldig.

Vi ser at nytt vedlegg III (tidligere § 4) nå er omarbeidet og ytterligere spesifisert og med noe endrede 
formuleringer. Det mener vi er positivt, og har ingen merknader til disse.



Side 2

For øvrig har vi ingen merknader til forslag til forskrift om konsekvensutredning. Det er positivt at 
departementet følger opp og reviderer forskriften når det er behov for det.

Med hilsen

Marita Bruun Kristin B. Vindvad
fung. avdelingsdirektør seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Kopi internt:
Sigurd Lenes, miljøvernavd.


