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Høringsbrev - Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven 

 

Vi viser til brev av 02.07.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

vedlagt høringsnotat med forlag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- 

og bygningsloven (pbl). Videre viser vi til vår uttalelse i forbindelse med 

departementsforeleggelsen, jf brev av 31.03.2014 fra Landbruks- og matdepartementet 

(LMD) til KMD. 

 

LMD ønsker å vise til noen av våre prinsipielle merknader fra foreleggelsen: 

 

- Den nye ansvarsfordelingen mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og KMD, som 

innebærer at det skal utarbeides to forskriftssett for miljøkonsekvensvurderinger til 

erstatning for gjeldende forskrift, må ikke innebære økte økonomiske eller administrative 

konsekvenser. 

 

-  LMD slutter seg til de forslagene som er begrunnet i forenklinger og forbedring av prosess- 

og utredningsbestemmelser.  

 

- LMD er opptatt av at forskriftene tilpasses norske forhold, og ønsker generelt at det ikke 

innføres nye utredningskrav som går lenger enn det som kreves etter EU-direktivene. 

 

- LMD er klar over at foreliggende forskriftsutkast gjelder planer etter pbl, og at denne 

forskriften i liten grad vil gjelde for tiltak innenfor landbruksforvaltningen. Vi er imidlertid 

bekymret for selve prinsippet om å fjerne størrelseskriterier. Dersom størrelseskriterier fjernes 

også i de forskriftene som er varslet fra KLD om konsekvensutredninger for planer og tiltak 



Side 2 

 

etter annet regelverk enn pbl, vil dette berøre flere tiltak innen landbruksforvaltningen. LMD 

har derfor kommentert dette i høringsuttalelsen til KLD vedrørende forskriften for tiltak etter 

sektorlovverk. Vi argumenterer her for å videreføre gjeldende størrelseskriterier for tiltak 

innenfor landbruksforvaltningen i kombinasjon med en ”sikkerhetsbestemmelse” for å 

tilfredsstille kravene i EU-direktivene. 

 
Vi registrerer for øvrig at det er foretatt flere endringer i foreliggende utkast på bakgrunn av 

innspill fra LMD i forbindelse med departementsforeleggelsen.  

 

Avslutningsvis vil vi påpeke at vi mener noen av de kriteriene som er satt opp i vedlegg III 

”Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn” synes uklare og 

vanskelige å måle. I vedlegg til dette brevet har vi satt opp forslag til justering av disse kriteriene.   

 

LMD har også i høringsbrevet til KLD vedrørende forskriften om miljøvurderinger for tiltak etter 

sektorlovverk kommentert vedlegg III. Kopi av vår høringsuttalelse til KLD vil bli oversendt 

KMD, og vi viser til vår argumentasjon her.   

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Geir Dalholt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Brynhild Resell 

 Seniorrådgiver 
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Planer etter § 3, jf. vedlegg II, anses å få vesentlige virkninger og skal behandles etter forskriften 

dersom de;  

 

a) vil komme i konflikt med områder som er vernet eller midlertidig vernet etter 

naturmangfoldloven kap. V eller etter markaloven § 11,  

 

b) vil komme i konflikt med kulturminner eller kulturmiljø som er fredet eller midlertidig fredet 

etter kulturminneloven, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk 

fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde,  

 

c) vil komme i konflikt med laksebestander som er omfattet av ordningen med nasjonale 

laksevassdrag og nasjonale laksefjorder,  

 

d) utgjør en trussel mot en utvalgt naturtype, prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde 

for en prioritert art,  

 

e) vil komme i konflikt med naturområder som er særlig viktige for friluftsliv,  

 

f) vil komme i konflikt med vernede vassdrag,  

 

g) vil komme i konflikt med statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 

planbestemmelser gitt i medhold av lov av 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende rikspolitiske 

bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 

1985,  

 

h) vil komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i 

reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med 

reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov,  

 

i) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som 

er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet,  

 

j) medfører vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig 

forurensning til jord, vann eller sedimenter eller vesentlig stråling,  

 

k) medfører vesentlig økning av utslipp av klimagasser,  

 

l) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom,  

 

m) vil få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen,  

 

n) vil få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og 

tjenester,  

 

o) påvirker områder der fastsatte grenseverdier er overskredet,  

 

p) vil få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat  

 

Ved vurderingen 
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